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A leg jobb új magyar dráma: -

A legjobb rendezés: MOHÁCSI JÁNOS (Arthur Miller: Istenítélet, Kaposvár)

A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -

A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM (Csányi János és társulata)

A legjobb női alakítás: CSOMÓS MARI (Csongor és Tünde, Patika, Új Színház)

A legjobb férfialakítás: CSERHALMI GYÖRGY (Don Juan, Új Színház) és KULKA JÁNOS (A szarvaskirály, A király mulat,

Radnóti Színház; Háztűznéző, Radnóti Színház - Sopron; Szentivánéji álom, Csányi János és társulata)

A legjobb férfi mellékszereplő: SCHERER PÉTER (Szentivánéji álom, Csányi János és társulata)

A legjobb díszlet: ANTAL CSABA (Don Juan, Új Színház)

A legjobb jelmez: SZAKÁCS GYÖRGYI (Don Juan, Új Színház; A fösvény, Katona József Színház)

Különdíj: PETRI GYÖRGY (a Don Juan fordításáért)

Egy évvel ezelőtt az októberi számunk első oldalán Koltai Tamás emlékeztetett rá,
hogy tizenötéves lett a színikritikusok díjának „intézménye", de egyben arra is fi-
gyelmeztetett: évről évre nehezebben lehet kiosztani a díjakat, mert gyérül a szava-
zótábor, riasztóan csökken a kritikai megjelenés lehetősége, lehetetlenné válik a
színházi élet átfogó és naprakész követése. Sorait azzal zárta: „Jó lenne kitalálni
valamit, s ezt csak közösen lehet, a kritikus pályatársak segítségével."

Megpróbáltuk. S nemcsak t kritikus pályatársakkal, hanem rendezőkkel, színé-
szekkel, tervezőkkel, dramaturgokkal, tehát a szakma bennünket megtisztelő kép-
viselőivel közösen igyekeztünk felmérni, van-e értelme még a kritikusdíjnak, s ha
van, milyen legyen; változtassunk-e a kiosztás elvein, szűkítsük-e vagy bővítsük a
kategóriák számát, kevesebben vagy többen vegyenek-e részt a szavazáson és
így tovább. Többmenetes megbeszélések során az derült ki, hogy a szakma to-
vábbra is számít a díjakra, de az is, hogy a vidéki színházak nagyobb figyelmet igé-
nyelnek - ehhez azonban szervezési, pénzügyi segítségre is szükség lenne (talán a
szakmán belülről is) -, hiányolják az olyan produkciók számbavételét, amelyek
egyfelől a zenés műfajba, a jó értelemben vett bulvár kategóriába sorolhatók, más-
felől az úgynevezett alternatív vagy rendhagyó működésű, struktúrán kívül létező
együttesek műhelyében születnek. S az is kikristályosodott, hogy a szavazás rend-
jében szintén módosításokra van szükség.

Mindez már tükröződik az idei szavazásban: két kategóriával bővítettük a
szavazólapot, s két fordulóban döntöttünk a végleges eredményről. Máris kide-
rült, hogy az új kategóriák el levezésével, illetve értelmezhetőségével baj van.
(Mentségünkre szolgáljon, hogy a túl tág területek egyértelmű meghatározása
szinte lehetetlen.)

A szórakoztató/kommersz kategóriában a voksok nagy szóródása miatta díjat ki

sem tudjuk adni. Éppen ezért a jövő évben szűkíteni szeretnénk e területet, s csak
a zenés produkciók díjazására tartanánk fenn.

Az alternatív megnevezéssel - miként az egyéni értékelések majd' mindegyiké-
ben olvasható is-az a legnagyobb gond, hogy az alternativitás fogalmát nehéz de-
finiálni. Mégis egyöntetű döntés születhetett ebben a kategóriában is, mivel elsöprő
arányú volt a többség által - ha nem is alternatívnak, de - mindenképpen kicsit
rendhagyónak tartott Csányi János-féle Szentivánéji álom melletti voksok száma.
Lehet, hogy a jövőben az elnevezés megváltozik, de a kategóriára - meggyőződé-
sünk! - szükség van még akkor is, ha tudjuk: a Színházművészet nem a hivatásos-
alternatív törésvonal mentén oszlik meg.

A szavazás második fordulójában, amikor a szavazásban már részt vett kritiku-
sok összegyűltek, s kategóriánként döntöttek a végeredményről, csak egyetlen
olyan eset volt, amikor a szavazatok alapján kialakult sorrendet felül kellett bírálni.
Ugyanis az a furcsa eset állt elő, hogy a legjobb női alakítás és a legjobb női mellék-
szereplő címét ugyanaz a színésznő kaphatta volna meg, mert alakításait egyesek
fő-, mások mellékszerepnek ítélték. Mivel Csomós Mari mindkét kategóriát torony-
magasan vezette, úgy döntöttünk: csak egy díjat adunk ki. (Ezért nem szerepel a
legjobb női mellékszereplő rubrikája a fenti listán.)

A végeredmény huszonhat ítész szavazatának az összesége, s mint ilyen, akár
testületi véleménynek is tekinthető. De az egyes szavazatok bőséges indoklásából
kitűnik: nincs testület, csak nagyon is különböző nézetű, ízlésű és irányultságú em-
berek vannak, akik arról vallanak, milyen élmények érték őket az elmúlt szezonban.
S hogy ebből a szórt véleménycsokorból mégis a többség által vállalható
eredmény született - ezért érdemes ezt a halálosan komoly társasjátékot
továbbjátszani. Kritikusoknak is, színháziaknak is.

BARABÁS TAMÁS
Pesti Műsor

A legjobb új magyar dráma: Kárpáti Péter: Ország-
alma
A legjobb rendezés: Novák Eszter (Szép Ernő: Patika,
Új Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Neil Si-
mon: Furcsa pár (Játékszín)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Vári Éva (Piaf, Budapesti Ka-
maraszínház)
A legjobb férfialakítás: Kulka János (Háztűznéző,
Radnóti Színház - Sopron)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Csongor
és Tünde: Patika, Új Színház) és Eszenyi Enikő (Össz-
tánc, Vígszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Sinkó László (Don
Juan, Új Színház)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (A fösvény, Katona Jó-
zsef Színház és Össztánc, Vígszínház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A fösvény, Katona
József Színház)
Különdíj: Hofi Géza (Élelem bére, Madách Kamara-
színház)

Örömmel látom, hogy bővült a kategóriák száma. Is-
mét angol mintára: szavazhatunk már a legjobb szóra-

koztató (kommersz) és a legjobb alternatív előadásra.
Be kellett volna iktatni a legjobb zenés produkciót is,
mert egyre több van belőlük, és például a musicaliro-
dalom olyan klasszikusát, minta My Fair Lady (de
több ilyen klasszikusa is van már a műfajnak) nem
vagyok hajlandó a kommersz címszó alá besuvasztani.
Holott szívesen beírnám a Nemzeti My Fair Ladyjét a
legjobb zenés produkció rubrikájába, ha lenne ilyen
rubrika.

Sajnos Szép Ernő nem fér be alapszabályainkba,
különben a Patikát nevezném az évad legjobb (új?)
magyar drámájának, vagy Molnár Ferenc valamelyik
művét, vagy Örkény Macskajátékát, de még Szakonyi
Adáshibája is szóba jöhetne, kár, hogy negyedszázada
írta, illetve az a baj, hogy amit ma írt, az sokkal gyen-
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gébb. Így hát nincs más választásom, mint Kárpáti
Péter Országa/mája, és nem is csak jobb híján, hiszen
a darab igazán tetszett.

Mind több nyilatkozatban olvasom, hogy nincs ren-
dezői utánpótlás, a hajdani nagyok után űr következik,
meg ilyesmiket. Akkor miért ragadott annyira magával
Eszenyi Enikő (rendezőnek ő is nagyon fiatal) Baálja, a
főiskolás Simon Balázs Országalma-produkciója, a
szintén főiskolás Novák Eszter Patikája? Igen jó elő-
adásnak éreztem még Mácsai Pál Macska játékát, Val-
ló Péter Háztűznézőjét, Marton László és Imre Zoltán
Össztáncát, Taub János Szent Johannáját, Zsámbéki
Gábor Fösvényét, Ruszt József Alkuját. Nagy hibám,
hogy vidéki produkciót keveset láttam, de például Ve-
rebes István Kicsöngetése igazán magával ragadott.
Hogy e sok közül miért éppen Novák Eszter rendezé-
sét választottam? Mert a Patika előadása tetszett a le-
geslegjobban.

Volt néhány igazán szórakoztató, bőségesen
nevettető kommersz előadása szezonban, közülük,
legkivált a nagyszerű Darvas Iván-Garas Dezső
páros-nak köszönhetően, a Furcsa párt (Játékszín)
értékelem a legtöbbre.

Nem könnyű legjobbat választani olyan mezőny-
ben, amelynek meghatározói Tábori Nóra és Tolnay
Klári (Macskajáték), Eszenyi Enikő (Szent Johanna),
Udvaros Dorottya (Jó embert keresünk) és a főiskolás-
ként kiugrott Fonyó Barbara (My Fair Lady). A
legkomplexebb és legmegrendítőbb élményt nyújtó
Vári Évát (Piaf) választottam. A férfiaknál Darvas-
Garasban (Furcsa pár), Haumann Péterben (A
fösvény), Magyar Attilában (Patika), Újvári Zoltánban
(Ványa bácsi), Ruszt Józsefben (igen, színészként! az
Alkuban) gondolkodtam, és végül a Háztűznéző
Kulka Jánosa mellett kötöttem ki. A női
epizódalakítások közül Eszenyi Enikőé (Össztánc),
Szilágyi Zsuzsáé (Piaf és Gőz-ben), Schütz lláé (Black
Comedy) nagyon tetszett, de mindenkinél jobban
Csomós Marié (Patika, Csongor és Tünde) és Eszenyi
Enikőé az Össztáncban. A férfiak közül Agárdi Gábor
(My Fair Lady), Mikó András és Bálint András
(Háztűznéző), Rudolf Péter (Országalma, Szent
Johanna) nevét jegyeztem fel, majd a vibrálóan
izgalmas Sinkó Lászlóra (Don Juan) esett a vá-
lasztásom.

Khell Csörszé volt a legjobb díszlet (A fösvény és
Össztánc) és Szakács Györgyi készítette a legjobb
jel-mezeket (A fösvény).

Évről évre hiába írom a különdíjrovatba Hofi Géza
nevét, javaslatom mindig visszhangtalan maradt, de
talán most, hogy állandóan változó és remek műsorá-
nak ezredik előadásán is túl van, esetleg kollégáim is
felfigyelnek rá.

BÉRCZES LÁSZLÓ
Színház

A legjobb új magyar dráma: Kárpáti Péter: Ország-
alma
A legjobb rendezés: Csányi János (Shakespeare:
Szentivánéji álom)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Victor Hugo: A nevető
ember (Katona József Színház)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Csongor és Tün-
de; Patika, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György (Don Juan,
Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Tóth Ildikó (Csongor és
Tünde, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter és Mucsi
Zoltán (Szentivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Don Juan, Új Színház)
és Csányi János (Szentivánéji álom)
A legjobb jelmez: Dobre-Kóthay Judit (Képmutatók
cselszövése, Kolozsvár)
Különdíj: Vajda László

1. Szeretünk a ló valamelyik oldalán időzni. Többnyire
a nyavalygós felén. Lapozzuk csak fel a SZÍNHÁZ ko-
rábbi októberi számait: évről évre elsiratjuk a magyar
színházat, és közhellyé koptatjuk a válság szót. Mi, kri-
tikusok szeretünk szigorúnak mutatkozni, szeretünk
kihúzni bizonyos rovatokat, mondván, kiadhatatlan a
díj. De lapozzuk csak fel a SZÍNHÁZ bármely számát -
és persze napilapok és egyebek kulturális oldalait -,
vajon a mi kategóriánkban mindig kiadható lenne-e a
díj?

Miért is említem mindezt? Mert az a gyanúm, hogy
az elmúlt évad különbözik a korábbiaktól, ezért hát
óvatos fogalmazásra van szükség: a változásba
hajlamunk - legalábbis az enyém - megváltást
képzelhet, és mi - legalábbis én - szépen
átzuhanhatunk a ló másik oldalára. Leszögezem hát
gyorsan, megváltás nincs, de annyit talán meg szabad
kockáztatni, hogy fontos, izgalmas, jó évadot zártunk
1995 májusában. Lehetséges persze, hogy
mértéktartásra ügyelő óvatosságom alapja naivitás,
el tudom azt is képzelni, hogy tiszteletreméltó
kollégáim nem hogy aló túlsó oldalára nem esnek, de
maradnak ezen a felén, és folytatják a sok évi átlagos
panaszkodást. Ami jelentheti: 1. öregszünk, fáradunk,
lusták vagyunk és kényelmesebb visszasírni
valamikori (mikori?) minőségeket, mint újra és újra
bizakodással beülni a színházba; 2. „ihletet" csakis a
kudarcokból tudunk meríteni; 3. egy-szerűen tévedek,
és nem is történt semmi különös az évadban, csak a
hosszú várakozás közepette a legapróbb jelben is
godot-i megnyilvánulást vélek felfedezni. Mégis,
továbbra is állítom, fontos évad volta tavalyi. Pedig
néhány biztos pont most nem erősítette a mezőnyt:
Ascher Tamás sajnos betegség miatt igazol-tan távol
volt, mások pedig nem legjelentősebb munkáikkal
jelentkeztek. Jöttek viszont újak, és jött egy régi-új:
Székely Gábor. Utóbbi rendezése, a Don Juan az évad
egyik legszebb előadása, mégis mindannyian tudjuk,
nem - nemcsak a Don Juanról van szó. Székely
visszatéréséről, jelenlétéről van szó. Távozását és
tavalyi újrakezdését is misztifikáltuk persze, hiszen
szeretünk legendákat gyártani. Az élő legendákban
aztán legtöbbször csalódunk - itt most nem ez történt.
Talán maga a legenda is segített: eleve úgy hittük, és
hisszük most is, hogy az Új Színházban jól kell
dolgoz-ni, sőt nemis lehet másként, és hogy Székely
eleve garancia, minthogy a kemény munka és a
tehetség találkozása nem lehet más. Akár így van ez,
akár nem, ez a hit, ez a legendát gyártó naivitás
bizonyosan segített, és megszületett egy kockázatot
is vállaló, bátor, friss színház. Egy színház, amelyben
minden bemutató

esemény volt, beleértve a két diák, Novák Eszter és
Hargitai Iván bemutatkozását is.

Az Új Színház mellett - sőt írhatnám, az Új Szín-
házban, hiszen annak stúdiójában játszották - a Csá-
nyi János-féle Szentivánéji álom volt az elmúlt évad,
talán az elmúlt évek legdöntőbb színházi történése.
Az, mert bizonyította, hogy mindenek ellenére lehet
színházat csinálni. A semmiből is lehet. A semmi per-
sze - amin egy ismeretlen fiatal színész, Csányi
János, egy nemlétező társulat és egy hiányzó tér
értendő - elenyésző tényező akkor, ha tehetség és
szándék találkoznak, és ezeket érvényesíti az ifjúság
tisztelet-len gátlástalansága és kétely nélküli
nagyotakarása. Csányi újrafordítja Shakespeare-t,
alkalmazza Aranyt, díszletet tervez-ácsol, egykori
Katonás statisztaként a legjobbakat szerződteti
Udvarostól Murányiig, Kulkától Kaszás Gergőig;
Mucsival és Gazdaggal elhiteti, hogy kiváló színészek,
ők ezt elhiszik és bizonyítják is; a gőgös szakma
elámul, és betűzni tanulja Scherer Péter nevét...
Csányinak üres a zsebe, és a sztárok mégis
körbehurcolják az előadást Szentendrétől Szat-
márnémetiig, Kapolcstól Kolozsvárig. A lényeg termé-
szetesen a produkció minősége. Szavazatom ennek
szól, nem pedig a még oly fontos és a jövőnek példát
adó körülményeknek. E minőségről írtam-írtunk már
sokan részletesen, most csak ismételni tudom maga-
mat: egyszerű-nyers-közvetlen színházat látunk, ami-
ben kezet foghatunk a mesteremberekkel, mindig min-
dent értünk, mert minden olyan egyszerű, és közben
furcsa módon az élet végtelen gazdagságával és a
költészet megfoghatatlanságával találkozunk. Két
egymásnak feszülő hintában, egy zölden világító nap-
ernyőben, az amatőr rendező évtizedek gyalulta arcá-
ban benne rejlik erotika, szépség, szenvedély és fre-
netikus humor.

Az évadban még jó néhány jelentős előadás szüle-
tett. Mindenekelőtt a már említett Don Juanra és a
Tompa Gábor által rendezett Bulgakov-darabra, a
Képmutatók cselszövésére gondolok. Felsorolássze-
rűen még néhány, hozzám különösen közel álló pro-
dukció: Novák Eszter és Mohácsi János két-két ren-
dezése (Csongor és Tünde, Patika, illetve A kávéház,
Istenítélet), Simon Balázs Pesti Színház-beli és Kiss
Csaba győri bemutatkozása (Országalma, illetve
Hamlet)... Csányi, Székely, Novák, Tompa, Mohácsi,
Simon, Kiss Csaba... a névsor folytatható, gondoljunk
csak Jeles András Victor Hugo-változatára, Halász
Péter hír-színházára, Vincze János Boldogtalanok-
rendezésére, Czeizel Gábor Kleist-komédiájára (Az
eltört korsó), Kamondi Zoltán Salome-feldolgozásá-
ra... E névsor az, ami kiemeli az évadot az átlagból.
Évek óta tudjuk jól, rendezőínség van. Az úgynevezett
nagy generáció „révbe ért", tőlük garantáltan jó, sok-
szor kimagasló produkciókat kaphatunk, de végre új
neveket is említhetünk.
2. A színészi alakításokról itt most nem írok. Lásd: a
SZÍNHÁZ szeptemberi „vezércikkét".
3. Amikor a legjobb alternatív előadás kategóriáját
létrehoztuk, egyikünk sem arra gondolt, hogy azt
majd valamelyik jól bejáratott intézményünkben kell
keres-ni. Ám az elmúlt évadban nem találkoztam
igazán bá-tor és fajsúlyos produkcióval se pincében,
se padláson, se sehol. Illetve találkoztam: benn a
Belvárosban, a Petőfi Sándor utcában, a Katona
József Színház
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színpadán, ahol a színház reményt keltő
merészséggel megpróbál létrehozni egy új csapatot.
Nem rágják tovább azt, amit a régiek - többnyire
eltávozottak - oly jól csináltak. Inkább Jeles, Halász,
Lukáts, Máté és mások segítségével kockázatot
vállalva előre menekülnek. Úgy hiszem, ez az
egyetlen esély.

A másik új kategória - A legjobb szórakoztató vagy
kommersz előadás - rovatát üresen hagytam. Ez a
vonalka egy önmagamnak szóló figyelmeztetés:
ízlésemtől, kedvemtől függetlenül kötelességem
(lenne) odafigyelni ezekre a produkciókra.
Igyekszem majd ezt tenni, és akkor jövőre
remélhetőleg nyugodt lelkiismerettel kitölthetem ezt a
rubrikát is.
4. Már megint Antal Csaba és már megint ugyanaz az
érv: a legkonkrétabb tárgyiasság és föld felett lebegő
absztrakció találkoznak tökéletes összhangban a
Don Juanban. És már megint a Szentivánéji. Pofon-
egyszerű az ötlet: hintaerdő. S ezzel benne vagyunk
az előadásban, mi vagyunk az erdő, rólunk van szó.
Felsorolásszerűen még néhány fontos munka: Isten-
ítélet és A kávéház (Khell Zsolt), Homburg hercege
(Horgas Ádám), Az apa (Székely László), Hamlet
(Csanádi Judit), Képmutatók cselszövése (Dobre-
Kóthay Judit).

A legjobb rendezés: az Istenítélet Kaposvárott (ren-
dező: Mohácsi János) (Simarafotó)

A jelmeznél is írhatnám: már megint Szakács
Györgyi. Munkáival most is kiemelkedett a
mezőnyből. Csak úgy, mint Dobre-Kóthay Judit, aki
évek óta nagyszerű díszlet- és jelmeztervekkel
jelentkezik, és ezek közül immár Magyarországon is
ismert például A kopasz énekesnő, az Imposztor és
a Szín-házi Világnapon televízióban is bemutatott
Képmutatók cselszövése (azt ugye nem kell
hangsúlyoznom, hogy a kolozsvári színházban,
„élőben" az előadás és maguk a ruhák is sokkal
erősebb élményt jelentettek a nézőknek).
Fontosnak tartom még néhány név megemlítését:
Gyarmathy Ágnes (A szarvaskirály), Szűcs Edit
(Istenítélet), Zeke Edit (Csongor és Tünde).
5. Itt most csalok. Utólag változtatok a szavazato-
mon (eredetileg azt írtam be: új rendezők), tudva
azt, hogy ezzel nem befolyásolom a végeredményt.
Tudom, Vajda László az elmúlt évadban már nem-
igen dolgozott, legalábbis színpadra nem lépett.
Mégis, nem tehetem, hogyne írjam le itt annak a szí-

nésznek a nevét, aki a maga csendességében az
elmúlt másfél évtized egyik meghatározó színházi
személyisége volt. Csak hát ezt nem mondtuk ki,
mert magától értetődőnek tekintettük. Tehát Vajda
Lászlónak adom a különdíjat, immár hiába.

BOGÁCSI ERZSÉBET
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Zsótér Sándor (Victor Hugo: A ki-
rály mulat, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Titanic és én (Sofa
Trió)
A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya (Jó embert
keresünk, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: Lohinszky Loránd (Nem félünk
a farkastól, Marosvásárhely)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Jó embert
keresünk, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Holl István (Patika, Új
Színház)
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A legjobb díszlet: Ferenczffy Kovács Attila (Több dísz-
letéért, Miskolc, Pécs)
A legjobb jelmez: -
Különdíj:

-

A szavazólapot először sorról sorra kitöltöttem, nemis
egy nevet írva jó néhány rovatba, hogy segítsem a
közös döntést. Majd azt gondoltam, visszavonom
úgy, ahogy van, hiszen nyugodt szívvel kevés jelöltre
mondhattam, hogy abszolút értelemben is kimagasló,
párját ritkító, makulátlan értéket hozott létre. Végül is a
fenti Iista mellett határoztam, igencsak rossz kedvvel.
E voksolás alkalmával - a színikritikusi működés
legszemélyesebb műfajában - ugyanis
ragaszkodnék, ha nem is a tökéletes produktumok
felderítéséhez, de ahhoz az irányhoz, amely a magam
értékrendje szerint a színházművészet előhaladását
sejteti. Az évadban felbukkant egy-két produkció,
amelyeket hiánybetegségben szenvedő színházi
közéletünk hovatovább sztárol, holott nemcsak
fogyatékosságok róhatók fel nekik, de az is, hogy
egy helyben toporognak, legföljebb araszolnak.
Voltaképpen a maguk idején méltán becsült kaposvári,
illetve Katona József színházi iskola realista gyökerű
újabb hajtásairól, ágairól van szó. Hogy
képzőművészeti hasonlattal éljek, mintha figurális
táblaképek előtt ámuldoznánk még mindig, az ins-
tallációk, performance-ok, intermediális alkotások ko-

A legjobb alternatív előadás: Szentivánéji álom
(Csányi János és társulata) (Koncz Zsuzsa
felvétele)

rában. Az egyik opus kidolgozottabb, a másiknak lel-
kesebb, gyorsabb a lélegzetvétele, nyersebb a hang-
ja, de lényegileg alig különböznek a többitől. Persze
nem játszanak másképp a színészek sem, nem is te-
hetik, alkalmazkodnak a rendezésekhez. Holott lega-
lább olyanokat keresnék, akik a szavankénti színe-
zést, a szituációs „átélést" lassanként felcserélik a szí-
nészi jelenlét fokozott és átfogó intenzitására, abból
még születhetik valami. Jóformán mulatságos, hogy a
színházi termés zöme ellenében egy kezünkön meg-
számolhatni az „avantgárd" előadásokat, amelyek vi-
lágviszonylatban korántsem úttörők már, és szintén
nem feddhetetlenek. Dehogy idealizálom ezeket, az
általam legjobbnak ítélt rendezést sem (lásd egyebütt
megjelent, idevágó soraimat); s azt sem hiszem, hogy
feltétlen az alternatívok köréből ígérkezik a megváltás.
Jövendőnkre nézve az lenne a reménykeltő, ha szava-
zólapjainkon újabb és újabb nevek tolonganának - új
stílusok, nemkülönben új gondolatok jogán. Védjük a
színházi intézményeket, a szubvenciókat, okkal min-
dent, ami volt, jó volt, szép volt. De a volt ízlést ne! Mert
az velünk öregszik.

BÖGEL JÓZSEF

A legjobb új magyardráma: Darvasi László: Szív Ernő

estéje
A legjobb rendezés: Székely Gábor (Molière: Don Ju-
an, Új Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: G. Scar-
nacci - R. Tarabusi: Kaviár és lencse (Madách Szín-
ház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Eszenyi Enikő (Szent Johanna,
Vígszínház)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György (Don Juan,
Új Színház)
A legjobb női mellékszereplö: Csákányi Eszter
(Szentivánéji álom, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Sinkó László (Don
Juan, Új Színház)
A legjobb díszlet: Kentaur (Szent Johanna és Baal,
Vígszínház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Don Juan, Új
Színház; A nevető ember, Katona József Színház;
Becket, Madách Kamara)
Különdíj: Novák Eszter (Csongor és Tünde; Patika, Új
Színház); Galgóczy Judit (Carmen, Szeged); Szíki Ká-
roly (A csábító naplója, Eger); Ivánka Csaba (A tanító-
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A legjobb női alakítás: Csomós Mari a Csongor és
Tündében...

nő, Várszínház); Mácsai Pál (Becket, Madách Szín-
ház); Gáti Oszkár (Marat-Sade, Győr); Kuna Károly
(Paris, Texas, Sörgyári capriccio, Romeo és Júlia,
Miskolc); Menczel Róbert (Marat-Sade, Győr), Khell
Zsolt (Istenítélet, Kaposvár)

1. Az előadás Darvasi utóbbi években kialakított
publicisztikai, epikai és színházi világképének, kifejezési
és ábrázolási módjának sikerült tükrözése. Az
írástudó, a gondolkodó, a filozófus, a művész és
környezete kölcsönös felelősségéről szól, tágabb
értelemben egy mai értelmiségi életének,
cselekvéseinek az értelmé-ről. Egyközéppontú dráma,
mozaikszerkezettel, kör-körös, mellérendelő
felépítéssel, így mind a drámai ív, mind a jellemek
rendszere költői, játékos, könnyed és mély egyszerre.
2. Székely többrétű elemzést végzett el, kitűnően:
Molière korára és korunkra (korunk társadalmi, értel-
miségi viszonyaira) vonatkoztatva analizálta a mű filo-
zófiáját, gondolati, érzelmi összetevőit, szituációit, ka-
raktereit. Nem írt új darabot, nem kívánt minden eddigi
rendezéssel szembeszállni, nem erőszakolt színé-
szeire prekoncepciókat, ugyanakkor szinte mind-
egyikből új képességeket és megközelítéseket is kicsi-
holt. Mindezekkel a drámai tér beépítése (színpadkép,
jelmezek) tökéletes egységben volt.
3. Kerényi Imre visszahajolt negyedszázaddal ezelőtti
nevezetes (akkor is szórakoztató, sztárokkal megcsi-
nált) rendezéséhez, felmutatta a régi eredményeket,
belehelyezte a produkcióba mai sztárjait, s gondolt bi-
zonyos (ön)ironikus felhangokra is.
4. A különböző színházakból alternatív együttesekből
verbuvált színművészek csoportja új gondolati, érzel-
mi megközelítésű színrevitelt produkált. Hatalom és
alattvalók, hatalom és művészet, férfi és nő, idősek és
fiatalok, felső és alsószintű művészetfelfogások konf-
liktusai, kapcsolatai tükröződnek ebben a gondolatok-
ban, érzelmekben, jó színészi alakításokban, szcenikai
ötletekben hallatlanul gazdag előadásban.
5. Eszenyi óriási színészi és (ön)rendezői felkészült-
séggel testesítette meg a korábbi megközelítéseket és
Taub János rendezését ötvöző, valamint önmaga dik-
tálta Szent Johannáját. Alakítása szintetikus volt, mert
világképeket, stílusokat, ábrázolási és kifejezési mó-
dokat egyesített.
6. Cserhalmi korábbi alakításait, megjelenített típusa-
it, eszköztárát több tekintetben meghaladva kiválóan
formálta meg, a rendező elvárását is kiteljesítve, a hu-
szadik század végi értelmiségi (művész, gondolkodó)
férfit, korszakunk Don Juanját.
7. Csákányi pompásan beletalált egy újfajta megkö-
zelítésű Puck-szerepbe: vaksággal nemek fölötti volt,
még emberkorok feletti is, kesernyés (kül)városi jóté-

...és a Patikában (a képen: Magyar Attilával)
(Korniss Péter felvételei)
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konykodó-bogozgató és hátramozdító, tele gondolat-
tal, érzelemmel és sajátos, a szerepfelfogás által meg-
kívánt adottságaiból is következő bájjal.
8. Sinkó kiválóan testesítette meg, egyeztette a figura
molière-i és Székely Gábor-i (lényegében mai) voná-
sait, színeit nagyszerűen koncentráló, sziporkázóan
szellemes, dinamikus alakításában.
9. Kentaur mindkét munkájában a szerzőnek, a darab-
nak, a rendezőnek, a színészeknek és a szituációknak
megfelelő, erős kifejező erejű, stílusra, színházi világ-
képre érzékeny drámai tér létesült.
10. Szakács Györgyi mindhárom esetben szokott ki-
váló módszerével dolgozott: a kor, a darab, a rendező,
a műfaj és a stílus követelményeit figyelembe véve
alulról építkezett, jól funkcionáló és kifejező erejű jel-
mezeket, inkább: ruhákat tervezett.

BUDAI KATALIN
Beszélő

A legjobb új magyar dráma: Kárpáti Péter: Ország-
alma
A legjobb rendezés: Csányi János (Shakespeare:
Szentivánéji álom)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Pénelopé lányai (Deka-
dance)
A legjobb női alakítás: Gyöngyössy Katalin (Vörös és
fekete, Győr)
A legjobb férfialakítás: Magyar Attila (Patika, Új Szín-
ház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Patika;
Csongor és Tünde, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter (Szent-
ivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Galambos Péter (Országalma, Pesti
Színház)
A legjobb jelmez: Jánoskúti Márta (Össztánc, Vígszín-
ház)
Különdíj: A Krétakör Színház A nagy játék című elő-
adása

A rubrikákat kitöltögetni: élvezetes agytorna - indo-
kolni: fáradságos szófacsarás. Ugyanis a jó olyan
egyértelmű, magától értetődő és egyszerű, hogy ed-
dig kategóriákba nem gyömöszölhető különféle élmé-
nyeit magyarázgatta inkább az ember, s hosszú kiegé-
szítő listákat készített, mintsem részletesen taglalta
volna, végül is mit miért választott.

Üdítő, szívfájdító és - vidító, a mese nagy vissza-
vétele volt számomra Kárpáti Péter Országalmája,
amelyben a szerző költőisége funkcionális értékeket
nyert, s belesimult az (erőltetéstől mentes) cigányfolk-
lórba. Ugyancsak e színrevitelnek erőssége a díszlet,
a mesét könyvsíkba préselő lelemény, a csillagos ég-
boltot bátran felnyitó gyönyörködés, a tér bábokkal,
gólyalábasokkal való benépesítése - mindez Galam-
bos Péter, illetve a bábtervező, Szász Zsolt munkája.

Mintha a hatvanas évek végi, Brook-féle nagy szín-
házi tetemrehívás ismétlődött volna meg Csányi János
és barátai Szentivánéji álom-előadása nyomán: tarol-
tak, földbe döngöltek, felemeltek s újragondoltatták a
színházat, Shakespeare-t, az improvizáció szerepét,

a színészi-emberi kapcsolatokat, a lélek árnyékos zu-
gainak és a napvilági viselkedésnek oda-vissza hatá-
sát: s legfőként a kiürülés és álzsúfoltság színháza
után a törmelékekből újból építkezni próbáltak.
Legszívesebben - s ezzel bizonyára nem állok
egyedül - valamennyi kategória díját nekik adnám, de
jól tudom, hogy számos részérték született ebben az
évadban, amit egy ilyen nagy, elementáris siker sem
homályosít-hat el - sőt inkább megerősít. Úgy sejtem,
a SZÍNHÁZ szerkesztősége erre a produkcióra (is)
gondolhatott, mikor az új, alternatív kategóriát kiötölte,
mivel azonban csak a szereplők-alkotók társulása
alkalmi (amellett, hogy a szemlélet is tökéletesen elüt
a nagyüzemitől), a rokon vonások ellenére sem érzem
indokoltnak az úgynevezett alternatív csoportba való
sorolást. (Másrészt a vegytiszta „alternatívok"
lehetőségeit is korlátoznánk ezzel.)

Ebben a körben ugyanis a Dekadance-formáció
Pénelopé lányai című táncdarabja (idétlen a megne-
vezés, de táncszínházi-filozófiai-múltimediális traktá-
tusnak is mondhatnám) tetszett legjobban. Gondolat,
eredetiség, virtuozitás volt az öt lány (Buják Marica,
Gold Bea, Mészöly Andrea, Murányi Zsófia, Széphe-
gyi Szilvia) táncában és Goda Gábor koreográfiájá-
ban, Kósa Vince páternoszteres-filmes-trapézos
technikai megoldásaiban. Éppen az Alternatív Színhá-
zi Szemle bőséges programja mutatta meg, mennyire
megvan a helye és a jelentősége ennek a hivatalossá-
gon kívüli színházi kultúrának, s milyen eleven
kapcsolatrendszer működik benne. Ezért választottam
ebből a körből a különdíjra érdemes produkciót is
(elsősorban az elmélyült, kidolgozott alakításokért): a
Krétakör Színház A nagy játék című előadását, melyet
Cocteau Rettenetes gyerekek című regényéből
adaptált Schilling Árpád és csapata. A játszók -
Feuer Yvette, Hu-szár Zsolt, Pintér Gábor, Zsedényi
Adrienne, Zöldhegyi Sarolta - jól ismertek, a
rendezővel együtt az R.S.9-ből és az Arvisurából.

A legnehezebb döntésnek - bár a föntieket is le
tudnám kettőzni könnyűszerrel - az alakítások minő-
sítése bizonyult. A legjobb női alakításokat ebben az
évadban Csomós Maritól láttam, de bonyolult kérdés,
vajon mellékszereplőnek nevezhető-e Mirigy? (A
Patika Postamesternéje tisztább képlet.) Mindegy,
amit ő tesz, az lélegzetelállító csoda, és erre kevés a
szó is meg a kategória is.

Megengedve, hogy a kollégák véleménye tükrében
átalakul ez a kijelölés, tartogatok még női neveket: Pe-
remartoni Krisztináét a nyíregyházi Három nővérből
például. Bátor, színes, patológiától sem érintetlen
korlátolt rafinéria az, amit feltárt. Finom, szikár,
erőteljes alakítás volt Márton Eszteré a kaposvári
Istenítéletben - ezt is jó észben tartani.

Ha kifejezetten főszerepre vonatkozik a legjobb női
alakítás kiírása, akkor Gyöngyössy Katalinra gondolok
az egyébként vegyes benyomásokat keltő győri Vörös
és fekete-adaptációban. Végtelenül finom, gyengéd,
tiszta, ugyanakkor merész és felkinálkozásában szá-
nandó nőalakot formái egy szélsőségektől sem
visszariadó előadásban.

A férfialakítások egyértelműbben váltak ki szá-
momra az évadból: Magyar Attila Balogh Kálmán pati-
kussegéde az Új Színház utolsó bemutatójában pom-
pás megformálás. Naivitásból, szentimentalizmus

ból, sznobériából és irtózatos magányból van össze-
szőve: a tirádák előadása Magyar szájából nem
stílbravúr, hanem a személyiség és a korhangulat
találkozásának esszenciája. Pályakezdőnek mondható
fiatal színész veszi magára e szerep könnyen boruló
terhét - ezért is érdemes különös figyelemre az
alakítás.

Bár ellenkezik a fenn hangoztatott állásfoglalással,
miszerint a Szentivánéji álom Csányi János rendezé-
sében összességében érdemel elismerést, a mellék-
szereplők pazar gárdájából mégis kiemelem az Arvi-
surás Scherer Péter befalazandó Béláját, a mester-
emberek beszédhibás rendezőasszisztensét: a
zsigeri humorérzék mint a játék energiaközpontja - ezt
jelképezi számomra alakítása.

A legjobb jelmez díját Jánoskúti Mártának szánom.
Bár a szívemet nem melegítette át a vígszínházi Össz-
tánc, mégis a profizmus és az ügyszeretet diadalának
látom, amelyben a gesztusok, zenék,
viselkedésmódok történeti kronológiájában egyenlő
rész illeti a ruhákat. Ilyen bőséggel és alapossággal
monográfiát is össze lehetett volna állítania színpadon
megjelenő viseletekből.

Ezzel eleget is tettem a kiírásnak, igaz, a szórakoz-
tató kategóriát megkérdőjeleztem: mit tegyek, ha én a
Szentivánéji álmon szórakoztam a legjobban és a
legtartalmasabban. Sejtem én, hogy mire való ez; de
annyira mindnyájan ismerjük a színházat, hogyha
ebben a kategóriában bukkanna fel a
professzionalizmus bármely maradandó értéke, ne
röstelljük fülön csípni. Így megkülönböztetését nem
látom indokoltnak.

Ám marad a szokásos kétségbeesés: Novák Eszter
teljesítményét miképp fogják elismerni?

Van-e vagy lesz-e életműdíj, amit Czintos József
szatmári színművésznek szánnék?

A Stúdió K Veszteglését hol említsem? De valahol
abba kell hagyni.

CSÁKI JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: Kárpáti Péter: Ország-
alma
A legjobb rendezés: Székely Gábor (Molière: Don
Juan, Új Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Margitai Ági (Salome, Miskolc)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György (Don Juan,
Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Csongor
és Tünde, Patika, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter (Szent-
ivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Don Juan, Új Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Don Juan, Új
Színház, A fösvény, Katona József Színház)
Különdíj: Petri György, Don Juan-fordításáért

Az elmúlt színházi évad számomra az Új Színház tér-
hódításáról szólt elsősorban. Arról a szívós, eltökélt és
türelmesnek látszó munkáról, amellyel - nem berob-
bantak, hanem - helyet, méghozzá előkelő helyet ta-
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láltak maguknak a magyar színházi életben. Örülök,
hogy lett még egy olyan szín-láz, amelynek erényeiről
van mit, hibáiról pedig érdemes beszélni.

A számomra legfontosabb előadást is náluk láttam: a
Székely Gábor rendezte Don Juan afféle „klasszikus"
legjobb, legalábbis az én mércém szerint: gon-
dolkodtat, vitára ingerel, megrendít és magával ragad.
Többször is megnéztem; részint azért, mert a megér-
tésben mélyebbre vitt, részint meg azért, mert vágyik
az ember néha a fentebb felsorolt érzésekre a szín-
házban is.

Szerencsének gondolom, hogy a legjobbságért futó
versenyben a Don Juan nem volt egyedül: legfőbb ve-
télytársának, a Csányi János rendezte Szentivánéji
álomnak egy másik kategóriában tudtam díjat adni,
egy harmadik, a szintén elementáris hatású kaposvári
lstenítélet (amelyet az általam mind súlyosabb rende-
zői egyéniségnek tartott Mohácsi János rendezett) ín-
ségesebb évadban lehetett volna „legjobb". Akárcsak a
miskolci Salome, Kamondi Zoltán felkavaró előadása,
melyből a legtovább Ma rgitai Ági istennői, káprá-
zatszerű játékára fogok emlékezni. És szerettem még
több előadást - és a „szeretés" fontos viszony -: No-
vák Eszter Patikáját, Verebes István Három nővérét,
Vincze János Boldogtalanokját, Hargitai Iván Hom-
burg hercegét, Simon Balázs Országalmáját.

Ez az utóbbi előadás egyébként annyira tetszett,
hogy úgy gondolom, Kárpáti Péter darabja megér-
demli idén a „legjobb új magyar dráma" díját. Nem hi-
szem, hogy Kárpáti műve hibátlan volna; voltaképpen
ügyes munkának, jó színházi alapanyagnak tartom,
mely ezúttal jó kezekbe is került - de „igazi" új magyar
dráma nem volt jobb ennél az évben, legfeljebb a köze-
lében emlegethető Darvasi László Szív Ernő estéje cí-
mű műve. És minthogy a díj az ezévi legjobbnak jár:
hát a nagyon gyenge mezőnyben Kárpáti szellemes,
kedves, jól szerkesztett meséje nem is olyan nagy
megalkuvás.

Színházba többnyire a s2 ínészért járok - és ha az
egész évadra tekintek vissza, sok jó emlékem van. Né-
melyik kategóriában a legjobbak versenye is nagyon
szo r o s - a döntésem pedig szubjektív, minthogy más-
sal, mint ízléssel, a „szakmai" holtversenyt nem tudom
eldönteni. Mint már utaltam rá, a miskolci Saloméból én
Margitai Ágira fogok a legtovább emlékezni; játékának
hatásából is leginkább arra, hogy volt, mikor nem
kaptam levegőt. Nekem az elmúlt évadban ő volta le-
geslegjobb - és nem tudtam írni róla. Legjobb volt
Eszenyi Enikő is a Szent Johannában - az előadásban
is ő volta legjobb, meg az alakítások között is: a kicsi-
pici nő nagy magányát a „hangok" és emberek vi-
lágában, ezt mutatta meg nekem. És milyen remek
volt, mennyire revelatív Takács Katalin Patikusnéja, ez a
szépasszonyságba belefáradt gyávácska nősze-
mély...! És Udvaros Dorottya a Jó embert keresünk-
ben, fölényes szakmai biztonságával, és nagyon alá-
zatos színészi odaadásával - valamint Titániaként
pontosan így...

A férfiak közül nálam Cserhalmi György Don Juanja
volt a legjobb; a rá szabott szerepet úgy élte végig,
hogy igaziból összenőtt vele. Legfőbb riválisa a díjért
nálam Kulka János volt, akinek a színészetére
szőröstül-bőröstül „vevő" vagyok, majdnem
mindenben jó-nak találom, amiben látom (talán csak
A Dunánál-t

A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György a Don
Juanban

mondta rosszul), de a nézői megrendülést még várom
tőle. És nagyon tetszett László Zsolt Homburg herce-
geként, Magyar Attila nyomoronc kis patikussegédje,
valamint Lohinszky Lóránd a marosvásárhelyiek
Albee-előadásában.

Ha mellékszereplőkről gondolkodik az ember, szín-
házi pillanatokat, egységeket, jeleneteket próbál fel-
idézni. A legkönnyebben és leggyorsabban Csomós
Mari ugrik elő; a Csongor és Tündében a főszereppé
nőtt Mirigyben, a Patikából pedig a postamesterné fe-
csegő boldogtalanságával. De jól emlékszem Vári Éva
Hubernéjára is a pécsi Boldogtalanokból, Tóth Ildikóra
a Don Juanból, Pap Verára a Baálból, Kútvölgyi Erzsé-
betre az Országalmából.

A férfi epizódszerepre több. igazán formátumos
alakítás esélyes - nálam a jók között Scherer Péter
egyik „mesterembere", egy rendezőasszisztens a
Szentivánéji álomban volt a legjobb. Kár, hogy ezért

nem tudom legjobbnak, csak remeknek mondani Mucsi
Zoltán játékát ugyanebben az előadásban, Sinkó Lász-
ló Sganarrelle-jét a Don Juanban, Bíró Józsefét a
kolozsváriak Imposztorában, Cserna Antalét az
Országalmában. És egy nevesincs díjat biztosan
adnék Ruszt Józsefnek azért a Ruszt Józsefért, akit a
Budapesti Kamarában egy előadás erejéig
Solomonnak hívtak.

Antal Csaba Don Juan-díszlete tetszett a legjob-
ban, mert tökéletesen „hozta" az előadás világát, mi-
közben nem eljátszotta a darabot, hanem alájátszott a
jeleneteknek. Eklektikájában jelenünkre ismerhettem,
otthonosan éreztem magam. És lenyűgözött a szerke-
zet látható és szellemes birtoklása a Saloméban, a
hinta egyszerűsége és bonyolultsága a Szentivánéji
álomban, és A fösvény raktárvilága.

Jelmezben nekem az elmúlt évadban ismét Sza-
kács Györgyi készítette a legjobbat: a Don Juanban, A
fösvényben.

Különdíj: lehetne társulat, lehetne dramatizálás, le-
hetne ijfú rendező a jelöltem. A választottam azonban
egy műfordítás, Petri Györgyé - Molière: Don Ju a n - ,
amelyet csak azért gondolok esélyesebbnek a díj-
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ra, mint Nádasdy Ádám szintén remek, bátor és sike-
res Szentivánéji álom-szövegét, mert ez utóbbit akkor
díjaznám, ha egy, a mostaninál jobb előadásban még
jobban kidomborítják számtalan erényét.

DÖMÖTÖR ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Csányi János (Shakespeare:
Szentivánéji álom)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Halász Péter: Jack Smith
halála (Merlin Színház)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Kulka János (A szarvaskirály,
Radnóti Színház) és László Zsolt (Homburg hercege,
Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Börcsök Enikő (Macs-
kajáték, Pesti Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter (Szent-
ivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Csanádi Judit (A csábító naplója,
Eger)
A legjobb jelmez: Benedek Mari (A király mulat, Rad-
nóti Színház)
Különdíj: Petri György, Don Juan fordításáért

1. Szerettem ezt az évadot - ami nem azt jelenti, hogy
ne támadt volna akár az izgalmasabb előadásokkal
kapcsolatban is hiányérzetem, sem azt, hogy ne csa-
lódtam volna várva várt bemutatókon. És szeretem
most is, visszatekintve - ami nem jelenti azt, hogy ne
látnék több helyütt is kisebb-nagyobb űrt, sem azt,
hogy úgy általában elégedett lennék az évaddal. A jó
élmények lettek a meghatározóak, talán azért, mert fo-
lyamatos megerősítést nyertek: rendszeresen láthat-
tam olyan bemutatókat, amelyek, ha nem is mindig ka-
vartak fel, de színvonalasak, eredetiek, vonzóak vol-
tak.

Nagy örömömre szolgált, hogy a szokásosnál töb-
bet láttam az előadásoknak abból a fajtájából, ame-
lyekben a játék elemelkedik a szószínházi pszicholó-
giai realizmustól, és több irányból próbál hatni érzéke-
inkre. Efféle legszínházabb színház, a legérzelme-
sebb és legkegyetlenebb a Csányi-féle Szentivánéji
álom. Gondolat, szó, kép, mozdulat, fény és színészi
játék egyenrangú partnerek, és azzá avatják a nézőt
is, akit a bemutató éppúgy elvarázsol és földre ránt,
mint shakespeare-i áldozatait Puck (itt: Manó).

A teatralitás gazdag eszközkészletét felvonultató
többi bemutatóból is őrzök nagyon erős képeket, jele-
neteket, de arra is emlékszem, hogy ezekből a „másik
oldalról" hiányzott valami - többnyire az egyenletesen
színvonalas játék. Vonatkozik ez az ötletekben
tobzódó, aprólékosan kidolgozott, álom- és filmszerű A
csábító naplójára (Sziki Károly egri rendezése) ép-
pen úgy, minta mondák bájosan naiv képi világát élet-
re keltő Országalmára (Simon Balázs rendezése),
avagy - egy-egy főszereplő (Kulka János, László
Zsolt, Eszenyi Enikő) alakítását kivéve - az életre kel-
tett szürreális képek vízióját kínáló A szarvaskirályra
(rendezte: Deák Krisztina) éppúgy, mint az impozáns
látványvilágú, fényből és sötétből szőtt Homburg her-

cegére (rendezte: Hargitai Iván) vagy az óriási fekete
kom pozícióiról és az utójáték napos fehérjéről emléke-
zetes Szent Johannára (rendezte: Taub János). De
olykor más dolog is hibádzott: A szarvaskirály izgal-
mas, mozgássorokra épülő, nem realista játékstílusa
az előadás előrehaladtával egyre inkább háttérbe ke-
rült; a Homburg látványkoncepciójának árnyékában
helyzetek, viszonyok maradtak kidolgozatlanul; a Jo-
hanna árnyalatait pedig egyenirónia tompította.

A szóra, a pszichikai történésekre összpontosító
előadások között is született értékes alkotás: Kapos-
váron a tömeghisztériává terebélyesedő indulatok
gyilkos erejét megmutató lstenítélet (rendezte: Mohá-
csi János), amely - mindenekelőtt tömegjelenetei ré-
vén - képileg igen erősen hatott, vagy a pinteri fenye-
getettséget szobaszínházba robbantó A gondnok
(Znamenák István rendezése). A színészek is egyre
inkább a „helyükre kerülnek" a nagy vérveszteségeket
szenvedett társulatnál. Nyíregyházáról végtelenbe
nyújtózó unalmat és az elviselhetetlen jelentéktelen-
séget minden egyes sorsban kibontó Három nővért
említeném (Verebes István rendezése) - nagyon jó
színészi összjátékkal; csak azt a plexi mögé tolt,
színpadmélyi második felvonást tudnám feledni!
Marosvásárhelyen pedig az egyik „modern
klasszikus", a Nem félünk a farkastól lehető
leghagyományosabb, mégis élő színházat teremtő
előadását rendezte Mircea Cornisteanu.

2. Hiányoltam az „alternatív" színházak bemutatói
közül (a produkciók nagy száma ellenére) az igazán
átütő erejű előadásokat. Hiányoltam a Katonából (és a
Kamrából) a hajdani, legendás bemutatókhoz mérhető
újakat. Hiába vártam, hogy a Vígszínház és a Mű-
vész Színház kivételes színészgárdája kivételes elő-
adásokban mutatkozzon meg. És hiába hittem, hogy -
kis túlzással - majdnem minden este az Új Szín-
házban kell ülni.
3. Szavaztam, megpróbáltam betartani, hogy a leg ne
pusztán a többinél - esetleg éppen hogy csak - job-
ban tetszőt, hanem az ízlésem szerint valóban reme-
ket jelentse. Nem mindenhol sikerült.

A kedvenc előadásomról már volt szó. (Bár Csányi
társulata a hazai viszonyokhoz képest „alternatív"
módon szerveződött, az előadást - másokkal esetleg
el-lentétben - nem tartom „alternatívnak", még akkor
sem, ha zsöllye helyett hintákon ülünk.)

A legjobb főszereplők is szóba kerültek már. Kulka
szögletes mozgású, maszk-arckifejezésű, mesebeli-
en gonosz Dadrija A szarvaskirályban, László Zsolt ro-
mantikus hevületű, nyughatatlan, őrült zseni hercege a
Homburgban nemcsak kiváló alakítások, hanem az is
jellemzi őket, hogy az előadás koncepcióját - ha
egyedül is, de - végigviszik.

A női mellékszereplők közül Börcsök Enikő alig-alig
komikusan tragikus Egérkéje tűnt a legemlékezete-
sebbnek a Macskajátékban, amely szintén az előadás
legmélyebb (és legvisszafogottabb) alakítása. A férfi
mellékszereplők legjobbja, Scherer Péter bumfordi,
csupa igyekezet, outsider kőműves-rendezőasszisz-
tens-tündérje a Szenivánéjiben a szintén a „tragigro-
teszk" műfajából való telitalálat (az eddig emlegetett
alakításokkal szemben azzal a különbséggel, hogy
igazán remek szereplők közül emelkedik ki).

A legjobb díszletnek Csanádi Judit sokszínű, álom-

beli kavalkádot idéző berendezését tartom az egri A
csábitó naplójának a nagyszínpad összes zugát beját-
szató különös terében, amelyben a nézőket is a szín-
padra telepítik.

A különdíj illesse azt a munkát, amely feltétlenül díj-
ra érdemes, de nincsen rá kategória: Petri György új
Molière-fordítását, a Don Juant.

Két esetben nem találtam abszolut leget. Némi
mérlegelés után a legjobb „alternatív" előadásra Ha-
lász Péter megborzongató élve meghalását, a Jack
Smith halálát jelölném; érdekes módon a bemutató-
nak az emléke erősebb, minta pillanatnyi élmény volt.
A legjobb jelmeznél pedig Benedek Mari hátizsákpú-
pos, méteres kék parókás, késes-bőrdzsekis, igen
szellemes Rigoletto-terveire esett a választásom (A
király mulat).

Három kategóriában nincs szavazatom. Szerintem
nem mutattak be a színházak legjobb magyar drámát.

A legjobb „szórakoztató" előadás kategóriát értem
is, meg nem is, mindenesetre én a Csányi-előadáson
szórakoztam a legjobban. De azt mégsem ide sorol-
nám.

Nem találtam legjobb női főszereplőt sem (csak
több jót). Bár az évaddal kapcsolatban leírtak alapján
is felmerülhetett volna Eszenyi Enikő Johannája, az
alakítás ezúttal túlzottan kiszámíthatónak tűnt: éppen
olyan volt, amilyennek őt Johannaként elképzeltem,
titkok meglepetések nélkül pedig könnyen alábbhagy a
feszültség.

FÖLDES ANNA
Bálint György Újságíró Iskola

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller: Is-
tenítélet, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Békés
Pál: Össztánc (Vígszínház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Eszenyi Enikő (Szent Johanna,
Vígszínház)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György (Don Juan,
Új Színház) és Haumann Péter (A fösvény, Katona Jó-
zsef Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Csongor
és Tünde, Új Színház) és Vándor Éva (Mephisto, Jó-
zsef Attila Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Reviczky Gábor (Szent
Johanna, Vígszínház)
A legjobb díszlet: Kentaur (Baal, Vígszínház)
A legjobb jelmez: EI Kazovszkij (Álmok a császárság-
ról, Radnóti Színház)
Különdíj: Petrik Györgynek, Molière fordításaiért

A szavazat - egyértelmű.
A kommentár - csupa kérdőjel.
Vegyük csak sorba. Szabad-e, jogosult-e, célszerű-

e az idén, amikor a kultúra s ezen belül a színház is az
ellehetetlenülés elkerüléséért, a túlélésért harcol -
kritikusként fanyalogni? Hol válik a szolidaritása bírálat
gátjává? Vagy fordítva: nem sértjük-e mi, kritikusok
ebben a sajnos rendhagyónak alig mondható, mégis
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rendkívüli helyzetben elégedetlenségünkkel a szak-
mai szolidaritás törvényét?

Meggyőző és indokolt-e a lépten-nyomon megfo-
galmazódó, érvekkel körülbástyázott elégedetlenség
egy olyan évadban, amikor -- már és m é g - Budapes-
ten legalább annyi művészszínházzal dicsekedhe-
tünk, mint a miénknél sokkalta népesebb és gazda-
gabb metropolisok? Amiko r (végre) vetélytársa tá-
madt a fővárosban is a Katonának, hiszen többeszten-
dős színházi hallgatás után újra rendez Székely Gá-
bor; amikor sajátos színházi kísérlet alanyaivá avatott
bennünket mindennapi improvizációs gyakorlatával
Halász Péter, és rangos profi rendezőket körözött le
merész és sikeres vállalkozásaival Eszenyi Enikő. Ha-
gyományosan remek színészgárdánk pedig - társu-
laton belül és kívül, szabadúszóként feladatokra éhe-
sen - változatlanul bővelkedik tehetségekben. Oly-
annyira, hogy például az általam kitöltött kérdőív a szí-
nészi teljesítményekkel szemben a legszűkmarkúbb:
nem találtam helyet, rovatot a főszerepnyi melléksze-
repben remeklő Sinkó Lászlónak (Sganarelle), sem az
évad során jó és rossz szerepekben egyaránt tündöklő
és szolgáló Kútvölgyi Erzsébetnek. És hogy maradha-
tott ki a legjobbak névsorábóI Takács Kati vagy Molnár
Piroska? A bőségnek ez a zavara tulajdonképpen
megvigasztalhatna...

Csakhogy: a feltételes mód jelzi, e vigasz - illúzió.
Hiányérzetem viszont vaskos realitás. Aminek

egyik, alapvető forrása az a felismerés, hogy a magyar
színház az idei évadban tovább veszített a fontosságá-
ból. Hiába sorjáztak artisztikus, meghökkentő produk-
ciók: egyetlen olyan előadást sem tudok említeni,
amelynek megtekintése szellemi létszükséglet lehet,
mondjuk, egy társadalmi felelősséggel élő, művelt se-
bészorvos vagy kezét a társadalom ütőerén tartó szo-
ciológus számára. (Az utóbbi talán Halász Péter soro-
zatából meríthet némi élet-és médiatapasztalatot.) De
hogy bármelyik színházi előadás kihagyhatatlan le-
gyen? Ezt még a magamfajta, eltökélt és elfogult profi
színházbarát sem állíthatja. (Abba is hagytam már a
színháznak hátat fordító, csak a zenére áldozó köz-
gazdász barátaim ostorozását...)

Magamnak is válaszolom, amit a szakmabeliek
vagy értő pályatársaim erre a szakszerűtlen kitörésre
felelhetnek: mit akarok én, a hatvanas, hetvenes
évekből ittmaradt kulturális kövületek, a politikus
színház, a kérdező színház, az állást foglaló,
gondolkodásra-tett-re serkentő művészetek makacs
és korszerűtlen védelmezője? Miért nem veszem
tudomásul, hogy ma már nemcsak lehetetlen,
felesleges is összekacsintani a közönséggel a Ill.
Richárd írnokjelenetében, nem kell agyonhallgatni, ha
a díszlet a Corvin-köz épületeit ábrázolja, és a Godot-
ra várva, Örkény Pistijével együtt, annak rendje,
módja szerint besoroltatott a klasszikusok közé...

Mindezt nem lehet nem tudomásul venni. Tudtam
akkor is, amikor ceruzámat rágtam a szavazólap kitöl-
tésekor. De mégse vagyok hajlandó zokszó nélkül na-
pirendre térni afelett, hogy az évad egyetlen gondolat-
ébresztő új magyar drámáját, Göncz Árpád Pesszi-
mista komédiáját csak egy, a mű gondolatiságát hát-
térbe szorító, harsány zenével és sok zajjal tupírozott
előadásban láthattuk. Hogy a Vígszínház drámapályá-
zatának díjnyertes műveként a nagyon tehetséges

Kárpáti Péter gyermeteg bábdarabja átcímkézett,
újracsomagolt változatának tapsolhattunk, miközben
a nemzeti színházi repertoárban az Adáshiba
szerzőjének önironikus ujjgyakorlata volt hivatva
pótolni a kortárs magyar drámát. S hogy mindennek
következtében kénytelen voltam fájó szívvel üresen
hagyni a szavazólap első, sok szempontból leglé-
nyegesebb sorát.

Nem kétséges, hogy az idei évad reprezentatív
előadásainak egyrészt a jó színvonalon reprodukált
klasszikusok tekinthetők - A fösvénytől a Don Juanig
és a Patikáig. Másrészt viszont „hozott könyvtári
anyagból" eszkábált, jobb-rosszabb produkciók
gazdagították a nem túlságosan fantáziadús reper-
toárt a Trisztán és Izoldától A nevető emberig. Mint-
ha a dramaturgok megirigyelték volna a jeles színé-
szi produkciók sikerét: a rendezőkkel karöltve kol-
lázsdrámákat szerkesztenek, beleírnak, átírnak . és
ez mind megbocsátható, akár helyeselhető is len-ne,
ha az eredmény hitelesítené a vállalkozást. A
kérdőjelek ezzel szemben kikezdik magát a darab-
választást is.

Zavarba vagyok, eredménynek vagy problémának
tekintsem-e azt a nyilvánvaló lényt, hogy a
legközelebbi múltban lehiggadtak, „klasszicizálódtak"
a nem is olyan régen színházi forradalmat kirobban-
tó, izgalmasan újító egyéniségek is. Az új cél a töké-
letes vagy azt megközelítő előadás, nem pedig a né-
ző meggyőzése vagy megrendítése. Lehet, hogy
ezért vagyok (sokadmagammal) elégedetlen?

De mivel mégiscsak belátom, hogy most nem illik,
nem tisztességes dolog tőrt szúrni a mások által föld-
re tepert, kifosztott Tháliába - legkevésbé pedig ne-
kiszegezni azt, hogy rosszul sáfárkodott az eddig ka-
pott apanázzsal is -, magamba szállok, és kérdője-
leim sorozatát a minisztériumi szíveket is megható
pátosszal, felkiáltójellel zárom. Örömmel nyugtázom,
hogy az 1994/95-ös évad szürkén hömpölygő fősod-
ra mellett új, tiszta források fakadtak. Érdemes tehát
továbbra is, most is kiadni a kritikusok díját a (vi-
szonylag) legjobbaknak, abban a reményben, hogy
jövőre a színházművészet ügyét előrevivő még job-
bakat köszönthetjük. Én a magam részéről bízom a
Gáborok utána Jánosok, Csányi és Mohácsi vállalko-
zókedvében, Novák Eszter sokat ígérő igényességé-
ben, Eszenyi Enikő elképesztő sokoldalúságában, és
abban, hogy drámai korunkban csak feltámad végre -
tragédiaként vagy komédia gyanánt - a kor drámája.
Még az is lehet, hogy a gondokkal terhes, konf-
liktusoktól feszülő mindennapok, a társadalmi és kul-
turális válság közepette is kiizzadják magukból az al-
kotók az ünnepi színházi teljesítményeket. Olyan
nagy a teher, hogy ez alatt a legsoványabb talajban is
nőnie kell a pálmának.

GABNAI KATALIN
Színház- és Filmművészeti Főiskola

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Jeles András (Victor Hugo: A ne-
vető ember, Katona József Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Boublil-
Schönberg: Miss Saigon (Rock Színház)

A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Csongor és Tün-
de, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: Tóth Ildikó (Csongor és
Tünde, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Stohl András (A nevető
ember, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Székely László (Az apa,
Békéscsaba)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: A Merlin Színház Nem mind arany, de mind
fénylik című produkciója

1. A nevető ember nem öncélú újat akarással készült,
mégis merőben új színházi nyelvet használó, együt-
test és művészt egyként próbára tevő és önvizsgálatra
késztető „gondolkodó színház" ez, sokszorosan áttett
érzéki örömmel és transzcendens fájdalommal.
2. A rendelkezésre álló zenei anyagot és szöveget
annak tekintve, ami - hallatlanul erős, könnyed és
fantáziadús, kibillenthetetlenül pontos és mégsem
kedvet szegően kiszámítható, bátran teátrális előadást
hozott létre Kerényi Gábor Miklós a fegyelmezett és
össze-hangolt csoportmunkában láthatóan örömüket
lelő színészek és zenészek közreműködésével.
3. Csupán a hivatalos szervezeti kereteken kívülisége
miatt sorolható az alternatív produkciók közé az évad
legemlékezetesebb előadása. Ritkán érezhető
játéköröm, magas szintű színészi tudás jellemzi,
áradó humorral, mély emberismerettel, biztos kezű,
teremtő kedvű rendezéssel. Különlegessége a Csányi
János által újrafordított és átigazított szöveg, az
egyszerre ősi és modern improvizációs mód, s az
előadás egészét nagyszerűen szolgáló hintaerdő mint
térforma.
4. Igen nehéz dramaturgiai problémákkal körített,
mégis bravúrosan kivitelezett, nagy alakítás Csomós
Marié Mirigy szerepében. Páratlanul pontos és plaszti-
kus versmondás„ ritmikai feszesség, sugárzó jelenlét
jellemzi.
5. Tóth Ildikó Ledérje erős rendezői és dramaturgiai
segítséggel született, ragyogó figura. Ő a magányos,
szerencsétlen nő a történetben - az utcalányok között s
régen leírták már -, a legfőbb vesztes, a reményte-
lenség és elhagyottság szobra, a kispárnájával pléh-
kádban alvó, kétlábon járó nyomorúság.
6. A rendezői elgondolást tökéletesen értő és vissza-
adó, vibráló testi-lelki készenlétet mutató alakítás
Stohl Andrásé A nevető emberben. Mindent tudó és
érző. távoli világokban is otthonos, emberszemű álla-
tot kelt életre.
7. Székely László önmagában is rendkívül kifejező,
de mégsem az előadás „szobra"-ként megalkotott,
működés közben kiteljesedő díszletet tervezett Az
apához, mely jeges-kékes derengésével, hólyagszerű
zártságával a bebörtönzöttséget ugyanúgy érezteti,
minta kockáról kockára ugráló rögeszmés gondolatot.
Olyan, mint egy nagyra növesztett, szögletessé stili-
zált „agyhártya".
8. Missziós feladat a kötelező régi magyar irodalom-
ból és annak környékéről válogatott művek tolmácso-
lására vállalkozni igen különböző felkészültséggel
rendelkező középiskolák csapatostul beterelt gyere-
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kei előtt. A Merlin Színház produkciójában Jordán Ta-
mással együtt kilenc énekes és zenész férfi áll a ka-
maszközönség elé, alig észrevehetően fegyelmező
szeretettel, példát mutatva az értelmiségi apa szere-
péből, a közvetítés öröméből, s ritkán tapasztalható,
presztízsvesztéstől nem rettegő, igényes és felelős
művészi feladatteljesítésből.

GYÖRFFY MIKLÓS

Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Székely Gábor (Molière: Don
Juan, Új Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Gogol:
Háztűznéző (Radnóti Színház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya (Jó embert
keresünk, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (A fösvény,
Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska (Tudós
nők, Művész Színház és Istenítélet, Kaposvár) A
legjobb férfi mellékszereplő: Mucsi Zoltán (Szenti-
vánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Don Juan, Új Színház)
A legjobb jelmez: Zeke Edit (Csongor és Tünde, Új
Színház)
Különdíj: Simon Balázs (Országalma, Pesti Színház)

Mivel nem vagyok főhivatású színikritikus, és anyagi
okok is akadályozták, hogy áttekinthessem a színházi
bemutatók országos spektrumát, szavazataim csak
budapesti előadásokat vehettek figyelembe, és ezért
nem tekinthetőek teljes értékűnek.

A legjobb új magyar dráma címére érdemes dara-
bot nem találtam. Leginkább az Országalma jöhetett
volna számításba, amelyet azonban inkább Simon Ba-
lázs ötletes, eredeti rendezése, mint drámai értékei
vittek sikerre. Ezt a tehetséges pályakezdő teljesít-
ményt a különdíjjal próbáltam elismerni. Simon Balázs
rendezésében a darab szövege körülbelül olyasféle
szerepet játszott, mint egy szuverén rendezői világú
filmben a forgatókönyv. Ez a legkevésbé sem elma-
rasztaló ítélet, ellenkezőleg, de az előadás nélkül csak
korlátozott létmódú és érvényű dráma mégsem felel
meg a jó drámáról alkotott hagyományos irodalmi fo-
galmainknak.

Az évad fő művészi eseménye kétségkívül az Új
Színház bemutatkozása volt, amely sokkal jobban si-
került, mint az előző évadban a Művész Színházé.
Székely Gábor rendezői visszatérése a Don Juannal
az évad legjobb budapesti előadását hozta, noha so-
kan fanyalogtak rajta. Pedig gyengéivel együtt is
jelentős, nagy formátumú előadás ez. A rendezői
koncepció, az új fordítás, a díszlet, a színészi játék
kidolgozott és összehangolt komponensei mind
hozzáadták a magukét. A többi előadást is ígéretes
rendezői eredetiség és igényesség jellemezte: a már
említett Simon Balázs mellett Novák Eszter, Hargitai
Iván és a jövő évadban a kecskeméti színház
vezetését átvevő trió - mind Szé-

kely-tanítványok - az utóbbi időben elapadt vagy ella-
posodott rendezői utánpótlás felfrissülését ígérik,
ami-re igencsak rá van szorulva színházi életünk. Az
Új Színházból került ki szerintem a legjobb díszlet is,
Antal Csaba terve a Don Juanhoz, amely a mai
ínséges időkben szokatlanul pazar látványt és sokrétű
játékteret nyújt. És bár biztos vagyok benne, hogy a
legjobb jelmeztervező díját ezúttal is a sokat
foglalkoztatott Szakács Györgyi viszi el, joggal, én a
szavazatommal Zeke Edit stílusos munkáira
szeretném itt felhívni a figyelmet.

Nem volt könnyű a legjobb női főszereplő és mellék-
szereplő különválasztása a határesetekben és kivá-
lasztása a kiváló teljesítmények közül. Udvaros
Dorottya, Molnár Piroska, Csomós Mari, Eszenyi
Enikő, Tóth Ildikó jöhettek számításba elsősorban.
Hogy Udvaros „főszereplő"-e a Szentivánéji álomban,
Molnár Piroska „mellékszereplő"-e a Tudós nőkben,
nyilván vitatható, mindenesetre Udvaros mellett szólt
bravúros kettős alakítása a Jó embert keresünkben,
amely egyértelmű főszerep, Molnár Piroska mellett
pedig tudós nőjén kívül az lstenítéIetben játszott
mellékszerepe. A legjobb férfi főszereplő címére
Haumann mellett még Sinkó (Don Juan) és Kulka
(Háztűznéző) volt esélyes nálam. A Haumannra adott
szavazatommal azt a színészi bátorságot,
elszántságot és fegyelmet is díjaztam, amivel ez a
színész rutinja és népszerűsége teljében képes volt
beilleszkedni egy rendezői koncepcióba és egy fiatal
társulatba, és eszközeinek újra-gondolásával
Harpagon emberi igazságának mélyére hatolni. A férfi
mellékszereplő díjára a Csányi-féle Szentivánéji
álom több mesterembere is egyforma eséllyel
pályázott, Mucsi Zoltánra adott szavazatom korábbi
teljesítményeinek is elismerése. Nem kétséges, hogy
a legjobb alternatív előadás ez a Csányi-féle
Szentivánéji álom volt, bár éppen alternatív mivolta -
mint különben más előadásoké is - eléggé bizonyta-
lan kategóriákon alapszik. Szervezeti-produkciós
szempontból, az uralkodó színházi struktúrához ké-
pest, mindenképp alternatívnak mondható ez az elő-
adás, és talán még abból a szempontból is, ahogy -
nem mindig meggyőzően - a klasszikus anyaggal és
szöveggel bánik, de például a nagyobbrészt jónevű
profi színészek közreműködésében már nincsen sem-
mi alternatív.

Végeredményben úgy tűnik, a színház viszonylag
még mindig jól tartja magát a hazai kultúra válságos
elszegényedése idején, és bár a kortárs magyar és
külföldi dráma szinte teljesen eltűnt a repertoárokból,
és a szubvencionált „művész-színház" hídfőállásai
veszélyben vannak, az alternativitás és a „szórakoz-
tató" színház terén gazdagodik a kínálat. A kritikusi
díjak kategóriáit igazítani kell majd ezekhez a változá-
sokhoz.

HOCHENBURGER ÁGNES

Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László: Szív Ernő
estéje
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller: Is-
tenítélet, Kaposvár)

A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Oscar
Wilde: Bunbury (Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Kulka János (Háztűznéző; A
király mulat, Radnóti Színház - Sopron)
A legjobb női mellékszereplő: Tóth Ildikó (Csongor és
Tünde, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő : Barkó György (Boldog-
talanok, Pécs)
A legjobb díszlet: Szlávik István (Háztűznéző, Radnóti
Színház - Sopron)
A legjobb jelmez: Jánoskuti Márta (Össztánc, Víg-
színház)
Különdíj: -

Az évadról szóló összefoglalómat egy töredelmes
vallomással kell kezdenem: mivel a szezon legna-
gyobb részét a „mezei" színházlátogató derűs felelőt-
lenségével, az „ej, ráérünk arra még" jegyében töltöt-
tem el (nem is sejtve, hogy az idei szavazás
újoncaként számot kell majd adnom a látottakról), az
illendő-nél több előadást mulasztottam el, köztük
néhány fontosat is. Az alábbiakban tehát aligha
vállalkozhatom szabályos elemzésre; inkább arról
szólnék né-hány szót, hogy nézőként milyennek
éltem meg az évadot. És itt hadd borítsak jótékony
fátylat arra a nagyszámú produkcióra, amelyet hűvös
érdeklődéssel, rezignált unalommal vagy éppen
fogcsikorgatva néztem végig; hadd vegyek sorra
inkább néhány emlékezetes előadást.

A fővárosi kínálatból ilyen volt mindenekelőtt Csányi
János rendhagyó Szentivánéji álom-rendezése,
amely - bár a darab sötét színeiből is megmutat vala-
mennyit - elsősorban az ezernyi ötlettel feldúsított
mesterember-jelenetek révén válhatott revelációvá
(velem például színházban most esett meg először,
hogy szó szerint potyogtak a könnyeim a nevetéstől).
Ilyen volta Radnóti Miklós Színház két produkciója: a
hagyományos formanyelvű Háztűznéző (Gogol keser-
nyés komédiájának roppant szórakoztató, ugyanak-
kor elgondolkodtató előadása, amelyet nemcsak a
jobbnál jobb színészi alakítások fémjeleznek, hanem
Szlávik István rendkívül beszédes - a darabot szinte
önmagában is „eljátszó" - díszlete is) és az igencsak
„nyelvújító" Victor Hugo-parafrázis, A király mulat
(Zsótér Sándor, akinek legtöbb rendezését elég
nehezen tudtam elviselni, ezúttal mind tartalmilag,
mind a látványelemeket tekintve következetesen
végiggondolt, hatásos és élvezetes előadást rendezett
az egy-szerre idézőjelbe tett és komolyan vett
alapanyagból). Ilyen volt az újjávarázsolt Vígszínház
szakmai szem-pontból is újat hozó bemutatója, az
Össztánc (mind a hol mulatságos, hol megrendítő
cselekmény, mind a mozgásszínházi jelrendszert
meglepő biztonsággal használó prózai színészek
remek csapatmunkája, mind pedig a Jánoskúti Mártát
dicsérő - nemcsak az idősíkváltásokat illusztráló,
hanem jellemfestő erejű, a több alakban megjelenő
közreműködőket időnként a felismerhetetlenségig
átváltoztató - jelmezei jóvoltából). A vidéki
választékból ilyen volt például a Szív Ernő estéje
(Darvasi László önmagában is figyelemreméltó -
szelíden ironikus, költőien groteszk, egyszerre fáj-
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dalmas és kacagtató - darabjából az évad egyik
legbűvöletesebb előadását hozta létre a debreceni
társulat; ilyen volta pécsiektől a kemény, pontos és
felkavaró Boldogtalanok; és ilyen volta kaposvári
Istenítélet, amely számomra az elmúlt jó néhány év
legmegrázóbb előadása lett.

Méltánytalanság lenne elhallgatni, hogy a felsorol-
takon kívül is láttam néhány erőteljes, szép előadást
(egészében ide kívánkozik például az Utazás az éjsza-
kába vagy a Patika, részben pedig a második felvo-
násban „megemelkedő" Macska játék vagy a harma-
dik részben szívszorítóvá váló Jó embert keresünk);
volt szerencsém egy-két vitatható, de szellemileg igen
izgalmas produkcióhoz (például a győri Hamlethez);
és nagyokat nevettem egy-egy kellemes, „jól megcsi-
nált" szórakoztató előadáson (az egyértelműen
kommersznek nevezhető tartományon belül ilyen volt
többek között a Benedek Miklós rendezői talentumát
sokadszorra bizonyító Black Comedy, a „félklassziku-
sok" közül pedig egy másik színész-rendező, Gábor
Miklós mesterműve, a külsőségeiben és játékstílusá-
ban egyaránt rendkívül elegáns Bunbury). S mind-
eközben tanúja lehettem jó néhány kimagasló színészi
teljesítménynek is...

Ezen a ponton pedig be kell vallanom, hogy a bőség
zavarával küszködöm, különösen a női alakítások te-
rén; egyként megragadott például Csomós Mari a
Csongor és Tündében, Udvaros Dorottya a Jó embert
keresünk főszerepében, Takács Katalin a Patikában,
Tábori Nóra a Macskajátékban, Gyöngyössy Katalin a
győri Vörös és feketében - s még hosszasan sorol-
hatnám. A férfiak esetében könnyebb a választás: az ő
rangsorukat számomra egyértelműen Kulka János
vezeti, akinek a Háztűznéző és A király mulat főszere-
pében nyújtott alakítása ritkán látható színészi remek-
lés, és aki plasztikus figurát teremtett a Szentivánéji
álom és egy bennem egyébként jó adag hiányérzetet
keltő produkcióban, A szarvaskirályban is. (Közbeve-
tőleg: nem ez az egyetlen példa arra, hogy nem igazán
szívem szerint való előadásban is találkoztam elisme-
résre méltó egyéni teljesítményekkel, többek között
László Zsoltéval a Homburg hercegében, Balkay Gé-
záéval a szolnoki Don Carlosban vagy Söptei Andreá-
éval A nevető emberben. Sőt, még az is megtörtént,
hogy egyetlen közreműködő színre lépése megváltoz-
tatta az adott produkcióhoz való viszonyomat: a Cson-
gor és Tünde közepe táján megjelenő Tóth Ildikó csön-
des szomorúságot és reménytelen elesettséget su-
gárzó Ledérje olyan mélyen megérintett, hogy az ad-
dig teljességgel kívülállóként nézett előadást azon
nyomban szenvedélyes érdeklődéssel kezdtem fi-
gyelni.)

Jó néhányan voltak egyébként rajta kívül is olyanok,
akik kis szerepben is nagyot alakítottak - csak a már
említett produkcióknál maradva, ilyen volt Scherer Pé-
ter a Szentivánéji álomban, Kovács Zsolt és Molnár Pi-
roska az Istenítéletben, Tóth Zoltán a Sziv Ernő estéjé-
ben, Mikó István a Háztűznézőben vagy Vári Éva a Bol-
dogtalanokban. És ugyanebben az előadásban - az
egészen kivételes teljesítményt nyújtó Barkó György,
aki a lepusztult öreg szolga megszemélyesítőjeként
nemcsak külsőleg teremt félelmetesen hiteles és isme-
rős (toprongyos hajléktalanok képét felidéző) figurát,
hanem néhány perc alatt képes egy teljes emberi sor-

A legjobb férfialakítás: Kulka János (képünkön a
Háztűznézőben Szombathy Gyulával)

sot megrajzolni, a maga alakjába sűrítve a darabban
ábrázolt világ minden iszonyúságát. Kívánok
mindannyiunknak ehhez fogható élményeket a
következő - mérhetetlenül nehéznek ígérkező -
évadra is...

KÁLLAI KATALIN

A legjobb új magyar dráma: Kamondi Zoltán: Salome
(a Wilde-mű színpadi változata)

A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller:
Istenítélet, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató/kommersz elöadás: Fodor
László: Érettségi (Nyíregyháza)
A legjobb alternatív előadás: Átkozott történet (Meta-
noia Színház, Szeged)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (A fösvény,
Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Vári Éva (Boldogtala-
nok, Pécs)
A legjobb férfi mellékszereplő: Sinkó László (Don
Juan, Új Színház)
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A legjobb díszlet: Csányi János (Szentivánéji álom)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Don Juan, Új
Színház)
Különdíj: Ruszt József (Alku, színészi alakítás, Buda-
pesti Kamaraszínház)

Röviden: ebben az évadban nem tetszett semmi úgy
igazán. Részletesen: egyetlen előadáson azért jól
éreztem magam, Fodor László Érettségi című darabja
közben, ott is csak ideig-óráig, mondjuk a második fel-
vonás közepéig, akkortájt mégiscsak kiderült, hogy ez
a Fodor-mű eléggé nyúlós-ragacsos valami, így kény-
telen voltam szegényt a legjobb kommersz kategóriá-
jába sorolni. Egyáltalán: ezektől a kategóriáktól sem
vagyok nagyon oda. Legjobb új magyar drámát pél-
dául nem nagyon találtam - ami van, az sincsen. A
Kamondié se nem új, se nem magyar első látásra, drá-
mai formáját is inkább az Oscar Wilde nevű szerzőtárs
eszelte ki, de mégis olyan új magyar színpadi alap-
anyag született, amelyből sikerült létrehozni egy meg-
lehetősen revelatív előadást. Rendezés szempontjá-
ból is csak egyetlen produkció előzte meg egyéni listás
szavazásomon, a kaposvári Istenítélet (alias: Salemi
boszorkányok), amely azért is furcsa tünemény, mert
szinte csodával határos, hogy - egy-két hatásos kivé-
teltől eltekintve - miképpen születhet ennyi dilettáns
színészi alakításból ilyen szenvedélyes előadás. Még-
iscsak lehet benne valami boszorkányság! (Főleg, ha
azt vesszük, hogy a vége felé kritikusi könnyek is gör-
dültek.)

A Metanoia előadásán nem lehet sírni, csak végső-
kig szenvedni és kétségbeesni. A szegediek a porból
kiemelt tárgyakkal s a mozdulatok fájdalmával mutat-
ják meg az őrületig fokozott emberi szenvedést. Rab-
ruha, vonatfütty, a végén egy angyal... - a megváltás
nem jön el. A gyomrunk émelyeg, túl sok ez nekünk.
Tessék minket békén hagyni, ha lehet...

Humorizálhatunk is kicsit a rubrikákkal. Sinkó Lász-
ló Sganarelle-je nagy valószínűséggel többet van a
színpadon, mint Haumann Harpagonja a másik
Molière-ből. De utóbbi címszerep, ily módon sikerült
Sinkót egy flegma mozdulattal beszorítani a legjobb
férfi mellékszereplő kategóriájába. Nehéz volt dönteni
ugyanis az egyik javára. Sinkó azért tetszett, mert
ebben a szerepben esszenciáját adja mindannak, ami
Sinkó. Egy kiszikkadt, szétpergő, elporosodott
erkölcsű világban hús-vér alakot mutat, azt, hogy
miként lehet viszonylag erkölcsösen is tönkremenni
ott - itt. Haumann újrafogalmazza a szerepet és
újraforgalmazza önma-gát. Harpagonjának
közhelyszerű tanulsága, miszerint az etikátlan létben
csak etikátlanul lehet bármilyen tekintélyt szerezni,
azért felfedezésszerű, mert nem az eredményt
mutatja, hanem az indítóokokat. Ezért értjük olyan
pontosan, és kísérjük sokadszor is végig a történeten.

Kerestem legjobb női főszereplőt is.
Füst Milán Boldogtalanokjában Vári Éva a jelenték-

telenség groteszk tragédiáját cipeli végig ezen a (mel-
lék)szerepen. Alakítása ettől olyan jelentékeny.

Csányi díszlete nagy általánosságban a funkcioná-
lis újszerűségével győzött meg, konkrétan a hintában
való himbálózás gyermeki létélményének fagyos va-
rázsával (bár némi korrupciót sejtet, hogy hintára szóló
jegyet kaptam); Szakács Györgyi a tűző napfényben

száradó figurák végzetes sápadtságával, a tűnt színű
kelmék világot sirató fájdalmával.

Ruszt Solomonja nem szerep lett, hanem annak a
reflexiója. Ruszt József megteszi, hogy bölcsen
megmosolyogja az általa játszott manócskás öreg-
urat, és ezzel a szemtelen megoldással elnyeri az
összes szimpátiánkat. Színésztől nem lenne elegáns
megoldás. De éppen ez az, ez a kívülről jövő bölcs
mosoly! Talán ez hiányzott a legjobban az egész
évadban.

KOLTAI TAMÁS
Színház

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Székely Gábor (Molière: Don
Juan, Új Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Boublil-
Schönberg: Miss Saigon (Rock Színház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare:
Szentivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Eszenyi Enikő (Szent Johanna,
Vígszínház)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György (Don Juan,
Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Csongor
és Tünde, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter (Szent-
ivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Don Juan, Új Színház)
A legjobb jelmez: Dobre-Kóthay Judit (Képmutatók
cselszövése, Kolozsvár)
Különdíj: Halász Péter sorozata a Katona József Szín-
házban

Nehéz megindokolnom, miért nem szavaztam új ma-
gyar drámára, tudván, hogy a díj használ az „ügynek",
serkentheti a szerzők alkotói és a színházak vállalko-
zói kedvét. Persze az ügyre könnyebb szavazni, mint a
drámákra; az ügyet könnyebb istápolni, mint elismer-
ni, hogy jelentős teljesítmény született - ha az ember
úgy érzi, hogy nem született jelentős teljesítmény. Kár-
páti Péter Országalmája vagy Darvasi László darabja,
a Szív Ernő estéje szimpatikus művek, előadásaik is
kedvemre valók voltak - még azt is ki merem jelente-
ni, hogy bizonyos értelemben díjazom nagyképűség-
től, akaratosságtól mentes szellemi-teátrális szerény-
ségüket -, de azért a tényleges díjjal mégis csak vár-
nék a nagy akaratok megjelenéséig.

Örülök, hogy osztódással szaporodnak a színházi
összteljesítményt díjazó kategóriák, bár látom a hely-
zet paradox voltát is. Ugyanis a színházi élmény egy és
oszthatatlan. Elvileg egy bulvárszínházi mestermunka
is tarolhat a magas művészet termékével szemben.
Gyakorlatilag azonban nagyon szegényesnek, mond-
hatnám, katasztrofálisnak kellene lennie egy évad
szellemi aurájának ahhoz, hogy ne találtassék olyan,
gondolati izgalmat keltő, katartikus produkció, amely
megelőzi a legjobb kommersz előadást. (Ráadásul a
kommersz előadások átlagszínvonala nálunk furcsa
mód alacsonyabb a művészszínházi elöadások átlag-
színvonalánál.)

Egy szó, mint száz: annak ellenére, hogy hitem
szerint csak jó színház van és rossz színház, s ebbe a
két „kategóriába" minden más kategória belefér,
gondolatilag serkentőnek találom a különböző elő-
adástípusok analizálásának kényszerítő erejét. A
legjobb előadás (mondhatnám úgy is: a legjobb ren-
dezés) eldöntése nem volt számomra kérdéses. A
Don Juan egyeduralkodó az évadban, olyannyira,
hogy több irányban „bevilágítja" a terepet, és modellt
kínál arra, mit értek totális színházon. Ebben az elő-
adásban egy klasszikus mű azáltal kel életre (minden
klasszikus halott, amíg klasszikusként hivatkozunk
rá), hogy korunk szellemi, morális, filozófiai kihívásai-
val szembesül. A szembesítést egyetlen ember, Szé-
kely Gábor irányítja, de úgy, hogy az megtörténik a
produkció összes, látható és láthatatlan résztvevőjé-
ben. Függetlenül az egyes teljesítmények minőségé-
től, amelyek természetesen különbözőek, de kivétel
nélkül különleges intenzitással törnek a kifejezésre.
Ami részint önkifejezés - ismét hallani azt az ostoba-
ságot, miszerint az önkifejezés az önmutogatással és
az önkielégítéssel rokon, vagyis valami dráma- és
színházellenes, „beteg dolog" -, részint a Molière-rel
való személyes „harc" kifejezése.

Antal Csabának ehhez az előadáshoz készült dísz-
lete reális és metaforikus tér egyszerre, s a kettőt
együtt tudja pompásan működtetni. Ráadásul képes
arra, hogy megragadja, ami az egyes korokban a koro-
kon túl - értsd: ma is - érvényes.

Cserhalmi György Don Juanjában lenyűgöző, hogy
nyegleségében világfájdalom, hódításvágyában apá-
tia, kihívásaiban vereségre ítéltség, provokációjában
gyöngeség van - és vice versa. Tetszik benne a ma-
kacs emberek hite, hogy végig kell csinálnia dolgokat,
akkor is - vagy éppen akkor -, ha az a vég (ahogy
Madáchnál is!) előre látható és előre kiszámítható.
Másrészt tetszik Don Juanjának nonkonformizmusa,
amely ha megvető is a világgal szemben, de sohasem
gyűlölködő. (S ha megvető, akkor nem csekély rész-
ben magával szemben az.)

A „kommersz" kategóriát szívesen alkalmazom a
nagy közhelyeket, nagy banalitásokat bizonyos
mesterségbeli tudással, látványosan, szcenikai
ügyességgel és lehetőleg minél nagyobb „appará-
tussal" mozgató - elsősorban zenés - produkcióra. A
Miss Saigon a műfaj jelentősebb opuszaihoz képest
nem jó musical, de a Rock Színház előadása ab-
szolút élvezhető. Ami nem meglepetés; számomra
évek óta világos, hogy a zenés színházhoz - musi-
calhez, operához - Kerényi Miklós Gábor ért nálunk
a legjobban, mind szellemi szinten, mind szakmai-
lag.

Kissé rossz lelkiismerettel szavaztam a Csányi
János-féle Szentivánéji álomra az „alternatív"
kategóriában. Nem az előadással van problémám,
ellenkezőleg, minden tekintetben példamutatónak
tartom, el sem tudom képzelni, hogy ne kapjon díjat.
De ha elfogadom „klasszikus alternatívnak", ezzel
elkülönítem a létező struktúra (lásd még: létező
szocializmus) előadásaitól, az úgynevezett
intézményes, hivatásos, állandó stb. társulatok
működésétől. És épp ezt nem szeretném. Úgy vélem
ugyanis, hogy egyre több ilyen típusú előadást
kellene létrehozni a struktúrán belül. (Vagy kívül?
Attól függ, honnan nézzük, és hogy mikor
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tesszük a struktúrát „átjárhatóvá".) Csányi előadását,
lelkiismeretemmel kibékülve, végül is azért szavazha-
tom alternatívnak, mert utat nyit egy másfajta műkö-
désnek, amelyben a szuverén drámaértelmezést opti-
mális, azaz társulatok fölötti szereposztás segíti. Mert
azt azért ki kell mondani: ez a Szentivánéji álom állan-
dó társulataink egyikében sem jöhetett volna létre. Már
csak azért sem, mert egyikben sincs ott Scherer Péter,
aki nélkül a produkció sem miképpen sem lenne az,
ami.

Eszenyi Enikő Johannájában és Csomós Mari
Mirigy-alakításában a tündökletes másságot díjazom.
A kettő még abban is hasonlt, hogy letessékelte a két
mitikus figurát a klasszikus talapzatról, és olyannak
ábrázolta, amilyennek az utcán látjuk őket, ha találko-
zunk velük.

A jelmeztervező Dobre-Kóthay Judit Tompa Gábor
kolozsvári Bulgakov-rendezésében, a Képmutatók
cselszövésében olyasmit valósított meg, amit ritkán
látni: a klasszicitást, anélkül, hogy a korabeli ruhák
steril viselettörténeti reprodukciók lennének.

Halász Péter naprakész színháza a Katonában
azért érdemel különdíjat, mert könnyedén, erőlködés
nélkül s távolról sem az esztétikai dogmateremtés
„igényével", abból a pillanatnyi ihletből - a komédiás
és a valóság ihletéből - teremtett teátrumot, amely a
színházcsinálás leglényege. Azt ne gondoljuk már,

A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter a
Szentivánéji álomban

hogy mivel a kérész-előadások egy estén át éltek, ez a
színház nem is volt.

KOVÁCS DEZSŐ
Kritika

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Csányi János (Shakespeare:
Szentivánéji álom)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: - A
legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Eszenyi Enikő (Szent Johanna,
Vígszínház)
A legjobb férfialakítás: László Zsolt (Homburg herce-
ge, Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Hacser Józsa (Háztűz-
néző, Radnóti Színház - Sopron)
A legjobb férfi mellékszereplö: Lipics Zsolt (Elvira Ma-
digan, Kaposvár) és Sinkó László (Don Juan, Új Szín-
ház)

A legjobb díszlet. Khell Csőrsz (A fösvény, Katona Jó-
zsef Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A fösvény, Katona
József Színház)
Különdíj: Háztűznéző (Radnóti Színház - Sopron) és
Halász Péter színi háza (Kamra)

A szívós próbálkozások ellenére még mindig nem
sikerült szétverni a magyar színházi életet, s ez némi
bizakodásra adhat okot. A félreértéseket elkerülendő:
nem a fel-fellángoló struktúravitákra s azok résztvevő-
ire gondolok, amelyektől és akiktől egyesek úgy irtóz-
nak, mint ördög a tömjénfüsttől. Mások szimplán
feles-legesnek tartják az elhúzódó eszmecseréket.
Nem hinném azonban, hogy a vitákba bocsátkozókat
zsigeri likvidátori indulat fűtené, amolyan „szüntessük
már meg végre, pénzt visz el, és még a pofája is
nagy"-féle újmódi, piacgazdaságinak álcázott
purifikátori hajlandóság, amikor felsorolják érveiket
és ellenérveiket a színházi intézményrendszer
védelmében, avagy megújításának lehetőségeit
felvázolva.

A színház intézményrendszere súlyos vérveszte-
ségeket elszenvedve bár, de eddig túlélte a kultúra
egészét sújtó állami restrikciót, az inflációt, a dotáció
csökkenését. Lehet, hogy néhány év múlva, az ezred-
forduló tájékán roppant privilégiumnak és eredmény-
nek kell majd látnunk ezt az állapotot?
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Mindez a szavazólap kitöltése kapcsán jutott
eszembe, holott most az egyes kategóriákra adott
szavazataimat illenék indokolni. Csak hát ha arra
gondolok, hogy a magyar kultúrafinanszírozás aktuá-
lis trendjei alapján néhány év múlva nem lesz rá
esély, hogy létrejöjjön egy olyan színházi produkció,
minta Radnóti és a soproni színház közös Háztűzné-
zője vagy Csányi János alkalmi társulatának emble-
matikus és struktúrán kívül született Szentivánéji
álomja...

Sajnos idén sem tudtam megnevezni legjobb új
magyar drámát - nincs ilyen ugyanis. Egyes (új) ka-
tegóriák rubrikáit pedig azért hagytam üresen, mert
úgy vélem, előbb a kategóriákat kellene fogalmilag
tisztázni, mielőtt voksolnánk rájuk. Nem hinném, hogy
a „szórakoztató" s a „kommersz" szinonimák
lennének, s persze az „alternatív" címke is leegysze-
rűsítésekre csábít. Mondjuk, mitől meddig „alternatív"
egy előadás?

A szokás szerint laposra és felemásra sikeredett
évadban ismét létrejött jó néhány vitathatatlan érték -
mindössze ez adhat okot némi derűlátásra. (Van köz-
tük szép számmal struktúrát feszegető meg újfajta ér-
zékenységet felmutató produkció.) Meg azon színházi
alkotók intenzív jelenléte, akik hosszú évek óta hozzák
a formájukat, s működésükkel mintegy zárójelbe te-
szik kultúraellenes kurzusok cinizmusát - Eszenyitől
Sinkóig és Szakács Györgyiig.

MAGYAR JUDIT KATALIN
Népszava

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller: Is-
tenítélet, Kaposvár) és Csányi János (Shakespeare:
Szentivánéji álom)
A legjobb szórakoztató/kommersz elöadás: SÖR (Ko-
médium) és Békés Pál: Össztánc (Vígszínház) A
legjobb alternatív előadás: Mese - Amine (Sámán
Színház)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Csongor és Tün-
de; Patika, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: Kulka János (Szentivánéji
álom, Csányi János és társulata; A szarvaskirály és A
király mulat, Radnóti Színház; Háztűznéző; Radnóti
Színház - Sopron)
A legjobb női mellékszereplő: Fekete Kata és Molnár
Piroska (Istenítélet, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter (Szenti-
vánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Istenítélet, Kaposvár) és
Csányi János (Szentivánéji álom)
A legjobb jelmez: Szűcs Edit (Istenítélet, Kaposvár)
Különdíj: Petri György, Don Juan-fordításáért

Utoljára Zsámbéki Gábor Hamletje után éltem át igazi,
nagy színházi katarzist. Azt az érzést, hogy - Ottlikkal
szólván - az élet mégis nagyszabású dolog. Ennek,
bizony, már két éve. Nem állítom azt, hogy azóta nem
értek pozitív élmények: az eltelt időszakban is láttam
néhány jó és igen jó (azaz: négyes kalkulust kiérdemlő)
előadást, de kitűnő, kiváló minősítést nemigen tudnék
adományozni egyiknek sem.

Sokszor unatkoztam ebben az évadban. Leginkább
akkor, amikor görcsösen kívántak szórakoztatni, sok
pénzből létrehozott olcsóságokkal. Sokszor értettem,
hogy miről akar szólni a rendező, de nem éreztem a
színház (az ember) csodáját, csak a - mégoly szim-
patikus - koncepció mindenekfelettiségét. Sokszor
elszórakoztatott a blődli, a paródia, a parafrázis. Kü-
lön, külön. De amikor tömegével zúdították ránk a di-
vattá vált, jobb-rosszabb rendezői átiratokat, már úgy
éreztem, hogy a közhelyek csapdájának mulatságos
fintorral való kikerülése jó néhányszor ellensematiz-
musba csap át.

Rokonszenves előadásokat láttam a nyilatkozatok
helyett csendes munkával induló Új Színház-ban.
Tetszett László Zsolt játéka a Homburg hercegében,
megrendítő volt Ács János - Udvaros Dorottya által
artikulált - sikolya a Jó embert keresünkben, örültem
annak, hogy Székely Gábor ismét rendez, de
fenntartások nélkül szeretni leginkább Novák Eszter
Patika-rendezését tudtam. (N. B.: Csomós Mari
anyás szeretetű és gonoszságú Mirigyét is - a
Félőlény egykori kockás zakójában...) Szívósan
építkezett a „legénységének" zömét elveszített
Radnóti Színház is, érdekes előadások jöttek létre a
modern nó-drámáktól a közönségsiker Ház-
tűznézőig, de - Kulka János kiegyensúlyozott
összteljesítményét leszámítva - a színház még nem
elég átütő erejű. A szintén helyét kereső Katona
fiataljaival hasznos műhelymunkát végzett Jeles
András, látványos előadásokat hozott létre Gaál Er-
zsi és Zsótér Sándor szolnoki ottlétük alatt, utolsó
bemutatóján végre magára talált a Művész Szín-ház,
a Budapesti Kamaraszínház megbízhatóan magas
színvonalon játszott idén is, figyelemre méltó
teljesítményeket láthattunk számos vidéki szín-
házunkban - és folytathatnám a felsorolást, a sem-
mitmondó jelzők halmozását.

Inkább arról a két előadásról beszélnék, amelyek
véleményem szerint „megmentették" ezt a rossz-
kedvű évadot. A felszínen maradásért küszködő
színházakból szinte tökéletesen hiányzik az önfeledt
játék öröme: ezért az egyik kedvencem a Csányi
János alkalmi társulata által bemutatott Szentivánéji
álom. Az előadás ugyan nem fejti meg teljesen a da-
rab rejtélyét, de - sokan leírták/leírtuk már - valódi
örömszínház. És ez mostanában kincs, Scherer Pé-
ter ügyifogyi rendezőasszisztense (Béla, aki nem köt)
pedig csúcs.

A másik legizgalmasabb színházi élményem az
idén Mohácsi János kaposvári lstenítélete volt. A
rendezés nem hibátlan - a négyórás előadás során a
feszültséget nem mindig sikerül egyenletesen
fenntartani -, de a régi legendás kaposvári társulatot
idéző intenzív csapatmunka jellemzi. A
megfélemlített és fenyegető tömegben mindenkinek
egyéni arca van, hatásos jelenlétük után
jelentőségteljes a hiányuk is a szinte kiirtott
városkában. Khell Zsolt fémes hatású díszlete és
Szűcs Edit pasztellszínű jelmezei az előadástól
elválaszthatatlan, egységes színpadképet teremtettek.
A sok jó színészi alakítás közül innen választottam a
női mellékszereplők kategóriájában Molnár Piroskát és
Fekete Katát, aki a szentesi gimnázium
drámatagozatának elvégzése után került a társulatba.
Van még remény.

METZ KATALIN Új
Magyarország

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Taub János (Shaw: Szent
Johanna, Vígszínház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Békés
Pál: Össztánc (Vígszínház)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya (Jó embert
keresünk, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplö: Csomós Mari (Csongor
és Tünde, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Reviczky Gábor (Szent
Johanna, Vígszínház) és Stohl András (A nevető em-
ber, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Don Juan, Új Színház)
A legjobb jelmez: Jánoskúti Márta (Össztánc, Vígszín-
ház)
Különdíj: Imre Zoltán (Össztánc, koreográfia, Vígszín-
ház)

Persze, a pénzhiány. Közhely, lerágott csont, de nem
lehet nem szóvá tenni. Fuldokolnak a színházak, gyé-
rül a közönség, laposodik a nézők pénztárcája. A tár-
sulatok az általános kapkodásban a részben vélt,
részben valós közönségigény kiszolgálására állnak át,
egyre jobban kommercializálódnak. Unos-untalan föl-
emlegetjük a zenés színház térhódítását - nyilván az
igényes próza rovására -, s elérünk-e legalább
annyit, hogy a műfaj elemi kívánalmainak eleget téve
a szánalmasan zsenge ének- és tánctudáson
valamelyest csiszoljanak? Hovatovább ritkulnak a
gondolat-gazdag, kifejező erőtől duzzadó, egységes
világképet sugalló, ne adj' isten, korszerű előadások.
Ország-szerte.

Kitűnő színészek „múlják alul" önmagukat, mert a
rendező nem „pörgeti föl" őket. Legjobb rendezőink
stagnálnak heterogén társulatok, össze nem forrt csa-
patok, szereposztási gondok, netán átütő mondaniva-
ló-hiány, esztétikai tétovázás miatt.

Leírtam korábban is: az üres játékterek, ócska kel-
lékek, zsákvászon jelmezek szánalmas korszakában
is robbanóan tehetséges produkciók születtek a ro-
mán színházak javában. S hogy működött ama bizo-
nyos „szelep"-reflex a diktatúra sanyarú éveiben?
Nem kétséges. Ám ma is kitűnő előadások születnek a
világhírű rendezőiskola tanítványainak keze alatt (s az
emigránsok is tekintélyre tettek szert a diktatúramen-
tes, külhoni demokráciák közegében). Nem intézhető
hát el egyszerűen a pénzszűkére s a színház politikai
fórum-funkciójának megszűnésére való hivatkozással
a kérdés - ha hatásuk tagadhatatlan is. Ideje felül-
vizsgálni a szakmai okokat a magyar színjátszás „lát-
ványos" hanyatlásában. A főiskolai képzéstől a szín-
házszervezésig.

Megvallom, soha ilyen tanácstalan nem voltam,
amikor a legjobb rendezés (vagyis a minden részleté-
ben kifogástalan, sokatmondó előadás), meg a
legjobb férfialakítás kiválasztásán töprengtem. Taub
János puritán és groteszk megmódolásban is
megrendítő vígszínházi víziójának Szent Johannája
(Eszenyi Enikő) a maga ellenállhatatlan
természetességében,
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önfejűségében híján van a rnegszállottságnak, a szent
őrület kisugárzásának, ha naívitása, „maisága" nyil-
ván szándékos is. Ács János Új Színház-beli Brecht-
rendezését épp fordítva, Udvaros Dorottya virtuóz, so-
katmondó kettős szerepformálása dicséri (Jó embert
keresünk). Jeles András itt-ott olcsó koloncokkal ter-
heli meg epikus fogantatású, markáns látomását (A
nevető ember a Katona József Színházban). Székely
Gábortól sokkal expresszívebb, tartalmasabb
előadást vártam az Új Színház Don Juanjának színre
vitelekor - korábbi, tökélyre vitt, átütő produkcióinak
ismeretében. Ha meggondolom, a teljességérzet, ne
adj' isten, reveláció általános hiányában közrejátsz-
hattak a rendezők és csapataik összeforratlanságá-
nak következményei is. Fiatalokkal, netán éretlen
színészekkel föltöltött társulatok keresik a csapást,
ahol elindulhatnak vagy továbbléphetnek. Persze
még mindig jobb, mint a megcsontosodott színházak
kitaposott ösvényén vesztegelni.

A legjobb férfialakítás doIgában teljesen elakadtam.
Egyik kedvenc színészemtől, Cserhalmi Györgytől
markánsabb és árnyaltabb Don Juan-alakítást vár-
tam. Eperjes Károly Leliója a Művész Színház Hazug-

A legjobb díszlet: Antal Csaba munkája
a Don Juanhoz

előadásában fantáziadúsan, emberien „füllentő", ám
az előadás kontextusában magára marad. László
Zsolt ígéretesen lendületes herceg-alakítása. őszinte
hevülete, kálváriája a Homburg hercegében (Új Szín-
ház) annyira azért nem komplex, hogy a legjobb címet
vigye el. Mi tagadás, a magam részéről a rubrikát
üresen hagytam. Annyit azonban hozzátennék, hogy
dicséretes Helyey László falusi porba fulladt
ambícióival férfiasan szembenéző Asztrov doktora
(Ványa bácsi, Budapesti Kamaraszínház), aki
önmarcangoláson túl-jutott, szerelmi fellobbanását
indulatosan vállaló értelmiségit alakít.

A zenés színház-kategória vitathatatlanul legjobbika
a vígszínházi össztánc (jóllehet korántsem a
kommersz felszínes műfajai közé sorolandó). A
Marton László rendezte előadás nem az adott
cselekményt „eltáncoló" művészek zenés
produkciója, amire ma-napság tucatszám
sorolhatnánk példákat -, hanem

szöveg nélkül, a „testbeszéd" nyelvén előadott, törté-
nelmünk fájdalmas epizódjait megjelenítő „mozgás-
színjáték". (Való igaz, olykor nem mentes a kliséktől.)
A koreográfus közreműködésével autentikus magyar
„történelmi revűt", táncban elbeszélt sorsdrámát
hoztak létre: épp ezért Imre Zoltánt különdíjra java-
solnám.

Percig sem haboztam, amikor a legjobb női alakítás
díját Udvaros Dorottyának szántam. Az Új Szinház
Brecht-előadásában lélegzetelállító metamorfózissal
vedlik át realizmusban fogant lágy szívű, szerelmes
lényből a pontos stilizáció szarkasztikus szőrösszívű-
jévé. A fölös gesztusoktól mentes, tiszta stilizáció
mögött pedig ott rejtezik a mélység, a kettős
szerepjátszás (darabbeli és színészesztétikai)
tragédiája és kegyetlen gyönyörűsége.

A legjobb női mellékszereplő díja, érzésem szerint,
Csomós Marit illetné az Új Színház Novák Eszter ren-
dezte Üdlak-előadásának Mirigy-alakításáért. A go-
nosz boszorka avitt külsőségeit elhagyva, mindent
megélt, bolondos-bölcs matrónát, kültelki asszonysá-
got jelenít meg szuggesztív erővel. Nem marad el tőle
Szegedi Erika hallatlan mozgáskultúrája sem a közön-
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séges cédától az üres eleganciára ráunt szuka férfifaló
mohóságáig - az Össztánc epizódjában.

A legjobb férfi mellékszereplő kiválasztásakor már
bővelkedhetünk jelöltekben. Magam részéről Re-
viczky Gábor fanatikus, majd drámaian önmarcango-
ló, bűnhődő Stogumberét díjaznám a Szent Johanná-
ból. De hadd említsem meg esélyesként Végvári Ta-
más megkeseredett, bölcs, mondhatni, moralista has-
beszélőjét meg Stohl András emberi érzelmekkel föl-
ruházott, moccanatlanságában is sokatmondó farka-
sát (A nevető ember). Észre kell vennünk a móriczian
epés, önironikus atmoszférában ifj. Jászai László
Csörgheö Csulijának hetyke kivagyiságát, parlagi du-
hajságát, jelképes haláltáncát (Nemzeti Színház: Úri
muri).

Idén nem kényeztettek el a díszlettervezők sem.
Nem lelek „bomba színpadképre", ha végiggondolom
az általam látott előadásokat. (A vidékiek közül, saj-
nos, keveset láttam.) A legjobban végül is Antal Csaba
Don Juan-tervezését találom a maga málladozó már-
ványfal szegélyezte játékterével, úttalan meredélyre
vezető hátsó traktusával. Üvegberakásos, lepusztult
tetőzete alatt száraz avart sodor a szél: titkokkal terhes
atmoszférát kínál.

Jánoskúti Márta személyességében is finoman pa-
rodizáló jelmezeiben (Vígszínház: Össztánc) jelle-
mek, sorsok, történelmi pillanatok bomlanak ki. A jel-
mezkategórián belül szavazatom az övé.

Az alternatív szemlének sajnos a felét, ha láttam. S
megeshetik, a gyengébbik felét. Így hát nem veszem
magamra a szavazás felelősségét és jogát. Tapasz-
talatom szerint ugyanis a Iátottak a mesterkéltségre, a
mondanivaló és kifejező erő diszharmóniájára utaltak,
jó esetben, a lelkes útkeresésre. Hol van mára hatva-
nas-hetvenes éveknek a hivatásos színjátszást is
megújító, létünkkel lélegző (kivált lengyel, romániai
meg magyar) mozgalma?

Díjazható, frissen bemutatott új magyar drámánk,
hitem szerint, idén sincs. (Az átdolgozások rendsze-
rint sikerültebbek.) Okát már annyiszor próbáltam e
hasábokon is boncolgatni, hogy ezúttal eltekintek
ettől.

MÉSZÁROS TAMÁS
Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller: Is-
tenítélet, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: - A
legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Kulka János (Háztűznéző,
Radnóti Színház - Sopron)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Csongor
és Tünde; Patika, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter (Szent-
ivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Szentivánéji álom (Csányi János és társu-
lata)

MIHÁLYI GÁBOR
Antonin Liehm Alapítvány

A legjobb új magyar dráma: Göncz Árpád: Pesszimis-
ta komédia
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller: Is-
tenítélet, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Békés
Pál: Össztánc (Vígszínház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Eszenyi Enikő (Szent Johanna,
Vígszínház)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György (Don Juan,
Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Csongor
és Tünde, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Bubik István (Tudós
nők, Művész Színház)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Istenítélet, Kaposvár)
A legjobb jelmez: Jánoskúti Márta (Össztánc, Vígszín-
ház)
Különdíj: Petri György, Molière-fordításaiért

A járt út évada volt az idei is, színházaink folytatják azt,
amit megszoktak, ami eddig már bevált. Ennek megfe-
lelően „Nyugaton a helyzet változatlan", a színházak
hozzák megszokott formájukat, felróható hiányossá-
gaikkal együtt. Legjobb színházaink előadásait figyel-
ve az ember azt érezhette, hogy (Brecht után szaba-
don) valóban színházat lát, és nem „szánhízt", az igazi
színház pótlékát. Kár, hogy az újonnan megalakult és
főleg kezdetben a szakmai elit nagy többségének tá-
mogatásával és rokonszenvével kísért Művész Szín-
ház két évi működése újra bebizonyította, amit eddig is
tudtunk: egy jó színház tartós működtetéséhez nem
elég sok kiváló színész közös elszánása. Rátermett
színházvezető és rendezők (kapitány és kormányo-
sok) nélkül - bármennyire is szerettük volna az ellen-
kezőjét - zátonyra futott a hajó, méghozzá sokkal ha-
marabb, mint az várható volt. Remélhető viszont, hogy
a most alakult Új Színházban már minden feltétel (ki-
próbált színházvezető, kiemelkedően tehetséges gár-
da) adott, hogy Székely Gábor csapata egyenrangú
versenytársa legyen a Katonának. De az is örvendetes
tény, és a verseny éleződését jelzi, hogy az idei
évadban három, más színházbeli előadást is fel tudok
sorol-ni, amelyek - legalábbis a magam ízlése szerint
- le-körözték a két sztár színház legjobb produkcióit.
Gondolok Mohácsi Istenítélet-, Eszenyi Enikő Baal-
és Csányi Szentivánéji-rendezésére.

Az új magyar dráma közepes színvonalat sem meg-
ütő terméséből kiemelkedik Göncz Árpád Pesszimista
komédiája. Noha a Merlin Színház sajnálatos módon
zavaróan koncepciótlan előadásában nem a dráma
erényeit, gondolati tartalmát állította előtérbe, hanem
felhangosította mindazon elemeit, amelyek teátrális
csinnadrattára adtak lehetőséget, mégsem téveszt-
hetjük szem elől, hogy végre egy mű, amely őszintén
és igazul néz szembe az elmúlt ötven év álságaival,
igazságtalanságaival és egyéni tragédiáival.

Nem pusztán az idei évad jelensége, korábban is
szóvá tettük már a repertoár szűkösségét, fantáziát-
lanságát. Művész színházaink előszeretettel újítanak

fel klasszikusokat, sajnos többnyire ugyanazt a száz
drámát, mintha rendezőink a Száz híres dráma szinop-
szisai alapján válogatnának. Természetesen mindig
akadnak nézők, akik még nem látták az Amerikai Elekt-
rát vagy A fösvényt, a kritikusi gárda azonban - mint-
hogy sajnálatos módon igen kevés köztük a csecsemő,
akinek minden vicc új - túlontúl jól emlékszik még a régi
nagy előadásokra, amelyeknek fényét a múló idő óha-
tatlanul egyre inkább felerősíti. Igaz viszont, hogy egy
klasszikust a maga minél teljesebb mélységében színre
vinni erőt próbáló feladat, amely egyaránt izgathat ren-
dezőt és színészt. Ám különösen nehézzé válik a
rendező feladata, ha csak másod-, harmadvonalbeli
színészekkel dolgozhat. (Tudjuk, hiába búslakodnak,
mérgelődnek kitűnő, nem foglalkoztatott színészek,
akik az adott feladatokat jobban meg tudnák oldani, a
szerepeket, már csak anyagi meggondolásokból is, a
társulat tagjaival kell eljátszatni.)

Láttunk viszont olyan klasszikus előadásokat, ahol a
rendező, hogy elkerülje az ismétlés unalmát, a régi nagy
előadásokkal való kínos összehasonlítást, ötletet ötlet-
re halmoz, átírja a szöveget, csakhogy valami mást pro-
dukáljon. A más azonban önmagában nem elég, hiszen
adott a mérce: legalább a klasszikus szöveggel egyen-
rangút kell létrehozni. Az erőszakolt újítás egyik
jellegzetes példája volt Novák Eszter Csongor és
Tünde rendezése. A magyar színház megoldatlan
problémája, hogyan lehet Vörösmarty remekét a
csodálatos költői szöveghez méltón és mai művészi
igényeinknek meg-felelően feltálalni. A rendezőnő a
darabot bérházkaszárnyáink szegényes, sivár,
lepusztult világába helyezte, ám itta darab nem
működött, Vörösmarty költészete elsikkad a kültelki
gépzene zsivajában.

Székely Gábor Molière Don Juanját kívánta korunk-
hoz szólóan színre vinni. Ö a komédia cselekményét il-
lúziótlan, szakrális tabuit is elvesztett, ezredvégi világ-
ba helyezte, ahol a múlt már csak halott romként van
jelen, ahol igazi veszélyes ellenfelek híján komolyan
nem vehető hóbortos szellemek kísértenek, akiknek
az intelmeit nem kell mellre szívni. Cserhalmi Don
Juanjának már nincs más ellenfele csak a maga elfá-
radása, életuntsága. Emiatt aztán a többi szereplő
nem tud vele igazi kontaktusba kerülni, s így minden
színészi erőfeszítésük erőtlenné, sőt nevetségessé
válik. Molière komédiája darabjaira hullik.

Mohácsi János, a fiatal kaposvári rendező ugyan-
csak merészen nyúlt Arthur Miller darabjához.
Kitágította a színteret, behozta a színpadra az utcát.
Tömeg-jeleneteket, tömegverekedéseket rendezett. A
tömeget tette meg a darab főszereplőjének. Az
előadás kőzéppontjába a tömeghisztéria
természetrajza került, amely megérteti, miként hiszi el
a megvadult tömeg a legképtelenebb őrültségeket, s
válik képessé ártatlan emberek meglincselésére.
Mohácsi úgy írta át és rendezte meg a Salemi
boszorkányokat, hogy nem leegyszerűsítette, hanem
kitágította Miller világképét, mondanivalóját. Noha új
mondatok is kerültek a szövegbe, a rendezés kerüli a
direkt aktualizálást. Az előadás lát-tán végül is érteni
véljük, hogy mi történik a délszláv országokban,
Csecsenföldön, vagy Indiában, ahol hinduk és
muzulmánok ölik egymást, mindenütt, ahol a vakhit
borítja el az agyakat.

Brechttől megkérdezték, szabad-e Shakespeare-t
átírni. - Igen - felelte -, annak, aki képes rá.
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N Á N A Y ISTVÁN

Színház

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László: Szív Ernő
estéje
A legjobb rendezés: Székely Gábor (Molière: Don
Juan, Új Színház) és Csányi János (Shakespeare:
Szentivánéji álom, Csányi János és társulata) A
legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Szamár-
testamentum (egri Harlekin Bábszínház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Hamlet
(Arvisura Színházi Társulás); A nagy játék (Krétakör
Színház); Mese - Amine (Sámán Színház)
A legjobb női alakítás: Margitai Ági (Salome, Miskolc)
és Csomós Mari (Csongor és Tünde, Patika, Új Szín-
ház)
A legjobb fért/alakítás: Lohinszky Loránd (Nem félünk
a farkastól, Marosvásárhely )
A legjobb női mellékszerep lő: Molnár Piroska (Istení-
télet, Kaposvár) és Kakuts Ágnes (Szív Ernő estéje,
Debrecen)
A legjobb férfi mellékszereplő: Fülöp Viktor (Szarvas-
király, Radnóti Miklós Színház) és Újlaky Dénes (A
ha-zug, Művész Színház)
A legjobb díszlet: Csanádi Judit (Lepkék a kalapon,
Budapesti Kamaraszínház), Horgas Péter (Homburg
hercege, Új Színház) és Antal Csaba (Don Juan, Új
Színház)
A legjobb jelmez: Orosz Klaudia (Akár hiszed, akár
nem..., Budapesti Bábszínház)
Különdíj: Jeles András (Médeia, Kleist meghal, A ne-
vető ember) és a Hatalom, pénz, hírnév, szépség, sze-
retet kamrabeli előadássorozatának stábja

Szavazólapomon a tizenegy kategóriából mindössze
háromban szerepel egy név, a többiben kettő vagy há-
rom. Felmerülhet a kérdés: ennyire döntésképtelen
vagyok? Vagy annyira gyenge volt az évad, hogy nem
lehet egyértelmű legjobbakat találnia rendezői, színészi
vagy tervezői teljesítmények között? Vagy épp fordítva:
olyan erős szezonról kellett szavaznunk, amely-ben
sokkal több a kiemelendő érték, mint ahány szavazati
kategóriánk van?

Jó pár kollégám véleményével ellentétben, én
leginkább a harmadik kérdésbe foglalt
megállapítással értek egyet. Bár nagy
általánosságban sok rossz el-mondható a magyar
színjátszás állapotáról, olyan jelentős előadások vagy
alakítások születtek, illetve olyan biztató tendenciák
kezdenek körvonalazódni, amelyek regisztrálása a
kritikusnak a szavazáskor is egyik feladata kell
legyen, ehhez bizony számomra kevésnek bizonyultak
a „leg"-ek számbavételére szolgáló szavazólap
rubrikái.

Nem lehet elparentálni egy évado t - ahogy ez mos-
tanában divat -, amelyben

 öt külön-külön is kitűnő előadással, kiegyensú-
lyozottan magas színvonalon mutatkozott be az Új
Színház;

 a Katona József Szír ház olyan
formanyelvújító produkcióknak adott helyet minta
Hatalom, pénz, hír-név, szépség, szeretet, vagy Jeles
András Victor Hugo-adaptációja;

 Székely Gábor rendezőosztályának tagjai (Ba-
gossy László, Bal József, Hargitai Iván, Harsányi Su-

lyom László, Novák Eszter, Simon Balázs) ígéretes
munkákkal mutatkoztak be, akárcsak a Marosvásár-
helyen, Tompa Gábor osztályában végzettek (Bara-
bás Olga, Bocsárdi László, Kövesdy István), és e fiata-
lok dinamikus és együttes megjelenése az egész ma-
gyar színház jövője szempontjából biztató;
 fontos és jelentős stúdió-, illetve kisszínházi

produktumok születtek, mint Miskolcon a Paris, Texas,
a Sörgyári capriccio (mindkettő Telihay Péter
rendezése), a Salome (Kamondi Zoltán munkája), a
pécsi Harmadik Színházban a Boldogtalanok (Vincze
János), Debrecenben a Szív Ernő estéje (Pinczés
István), Nyír-egyházán a Három nővér (Verebes
István), Veszprém-ben a Keselyűhegy (Lendvai
Zoltán), a Budapesti Kamaraszínházban a Lepkék a
kalapon (Csizmadia Ti-bor) és az Alku (Ruszt
József), a Merlinben a Kleist meghal (Jeles András),
a Budapesti Bábszínházban egy Janikovszky-
adaptáció, az Akár hiszed, akár nem... (Lengyel Pál),
a Pesti Színházban az Országalma (Simon Balázs), és
a lista nyilvánvalóan nem teljes;
 egy már leírt és egy még készülődő társulat

létre-hozta A hazugot (Vlad Mugur); a színészi
vérveszteséget szenvedett Radnóti Miklós Színház
egy érdekes Szarvaskirállyal (Deák Krisztina) vagy A
király mulat című stíljátékkal (Zsótér Sándor) - s
bennük Kulka János remeklésével - bizonyította
folyamatos megújuló képességét; Debrecenben a
Parászka Miklós rendez-te Csalóka
szivárványpéldáját adta, hogyan lehet ma Tamásit
játszani; Mohácsi János előadásai (A kávé-ház,
Istenítélet) meghatározták a kaposvári szezont;
Kolozsvárt a Képmutatók cselszövése (Tompa Gá-
bor), Marosvásárhelyen a Nem félünk a farkastól (Mir-
cea Cornisteanu) és Az öreg hölgy látogatása (Kin-
cses Elemér), Kassán a Semmi és végtelen (Verebes
István), Sepsiszentgyörgyön A hazug (Barabás Olga)
és Az árnyék (Bocsárdi László), Szatmárnémetiben a
Kutyaszív (Kövesdy István) adott újabb bizonyságot
arról, mennyi színészi érték van a kisebbségi színhá-
zakban;

- az alternatív színházi csoportok kiemelkedő pro-
dukciók egész sorát mutatták be: Hamlet (Arvisura
Színházi Társulás), A nagyjáték (Krétakör Színház),
Veszteglés (Stúdió K.), Titanic és én (Sofa trió), Csá-
szármetszés (Pont Színház), Pénelopé lányai (Deka-
dance), Mese - Amine (Sámán Színház) stb.;

-- s végül, de nem utolsósorban: struktúrán kívüli,
szabad társulásos formációban jött létre a nagy meg-
lepetés, a Csányi János rendezte Szentivánéji álom,
amely alaposan felkavarta a szinházi kedélyeket.

Mindezeket szerettem volna szavazataimban is ér-
zékeltetni, amelyeket ezek után külön-külön nem fo-
gok indokolni. Néhány voksomhoz azonban egy-két
megjegyzés kívánkozik.

A legjobb rendezés kategóriája volt talán a legszű-
kebb, hiszen díjazásomból olyan előadások szorultak
ki, mint Novák Eszter két rendezése (Csongor és Tün-
de, Patika), a Művész Színház Hazugja, továbbá a Sa-
lome, a Homburg hercege, A neve:: ember és az Iste-
nítélet.

Az „alternatívok" rubrikába azért került több jelölt,
mert e három produkció az alternativitás különböző
válfajait, illetve megnyilvánulásait képviseli, tehát úgy
éreztem, egyiket sem volna illő és jogos kihagyni, s
ez-által háttérbe szorítani.

Temérdek volta díjazásra méltó, de ezúttal csak a
díjakra javasoltakkal egy sorban említhető színészi tel-
jesítmény: Kulka János (Háztűznéző, A szarvaskirály,
A király mulat, Szentivánéji álom), Cserhalmi György,
Sinkó László, Holl István (Don Juan), Végvári Tamás
(A nevető ember), Kuna Károly (Romeo és Júlia, Salo-
me, Sörgyári capriccio, Paris, Texas), Papp Zoltán
(Csongor, Don Juan, Jó embert keresünk), Scherer
Péter és Mucsi Zoltán (Szentivánéji álom), Tóth József
(Szentivánéji álom, A nevető ember, Hatalom...), Ta-
kátsy Péter (A nevető ember, Hatalom...), László Zsolt
(Homburg hercege), Kovács Zsolt (Istenítélet), Derzsi
János, Barkó György, Vári Éva, Töreky Zsuzsa (Bol-
dogtalanok), Botka László (Az árnyék), Fülöp Zoltán
(Kutyaszív), Csíky András (Képmutatók cselszövése),
Udvaros Dorottya (Médeia, Jó embert keresünk,
Szentivánéji álom), Tóth Ildikó (Csongor, Patika), Ta-
kács Kati (Jó embert keresünk, Patika) és a sor
folytatható.

A legjobb jelmez kategóriájában bábtervezőt díjaz-
tam, mivel a bábosoknak nincs saját kategóriájuk,
holott az évad legszellemesebb, az előadást
leginkább szolgáló látványvilágot bábtervező alkotta,
s ezt mindenképpen értékelni akartam.
Megoszthattam volna ezt a díjat is, ha találtam volna
ezzel a teljesítménnyel egyenrangú, kiemelkedő
jelmezegyüttest. De nem találtam.

A különdíjjal két olyan vállalkozást emeltem ki, ame-
lyek elsősorban formanyelvmegújító szándékuk, a
színházi gondolkodást megtermékenyítő hatásuk
miatt voltak kiemelkedően fontosak.

S Á N D O R L. ISTVÁN

A legjobb új magyar dráma: Kárpáti Péter: Országai-
ma
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller:
Istenítélet, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -
A legjobb alternatív előadás: A nagy játék (Krétakör
Színház)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Csongor és Tün-
de; Patika, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: László Zsolt (Homburg herce-
ge, Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska (Bűn és
bűnhődés; Istenítélet, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter és Mu-
csi Zoltán (Szentivánéji álom, Csányi János és
társulata)
A legjobb díszlet: Csanádi Judit (A csábító naplója,
Eger)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Szentivánéji álom (Csányi János és társula-
ta)

1. Idén valahogy alábbhagyott a néhány éve oly ígére-
tesen megindult drámadömping. Vagy csak a színhá-
zak ódzkodnak az új bemutatóktól. Mindenesetre volt
ebben a szezonban is két ígéretes új magyar darab. Az

Országalma és a Szív Ernő estéje két eltérő irodalmi
hagyomány hasonló minőségű folytatása. A pesti és a
debreceni előadás azonban nemcsak azt érzékeltette,
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hogy milyen remek színházi alapanyagok ezek a
szövegek, hanem azt is, hogy további dramaturgiai
gondoskodás még teljesebbé tehetné értékeiket. (Ez
különösen a Szív Ernő estéjére érvényes.)

2. Mohácsi János rendezőként azt tudja, amit rajta
kívül ma senki: hogyan lehet a mai korszakélménye-
ket, a kortárs indulatokat, a metakommunikációs jelzé-
seket, gesztusokat, valamint a típusfigurák nyelvi pa-
neljeit egy színházi előadás jelentéshordozó alkotó-
elemeivé tenni. Klasszikus művekből kiindulva teljes-
séggel mai érvényű előadások születnek a keze alatt.
Kötetlen gondolkodásra vall, ahogy a drámai alap-
anyaggal bánik. Bátorságra utal az, ahogy a teátrális
hatáskeltés eszközeivel él. Nála szétválaszthatatlanul
mosódik egybe a szánandóan tragikus és a bizarrul
mulatságos. Rendkívül sokat képes kihozni a színé-
szekből. Ahogy a tömeggel bánik, az utánozhatatlan. A
lelkesedés múltán hosszabb kritikai elemzést is igé-
nyelne a jelenség.

Tetszett még Novák Eszter Patikája, különösen an-
nak első felvonása. Szerettem Székely Gábor Don
Juanját.

3. A fogalmak teljesen összekeveredtek. A főváros
például a legjobb előadás díjával egy - szemléleté-
ben, formanyelvében - alternatív produkciót jutalma-
zott (Jeles András: A nevető ember), miközben a
legjobb alternatív előadás díját egy jobbára profi
színészeket szerepeltető, modern kőszínházi
stílusokra épülő produkció, a Szentivánéji álom kapta.
Mi is hát az alternatív? Színházi kategóriaként
használható még ez a szó? Nem inkább struktúrán
kívüli előadásokról kellene beszélni? Csányi János
előadása ilyen, s mint fontos kezdeményezés,
feltétlenül díjazásra érdemes. (Ezért javasoltam
különdíjra.) Abban az értelemben viszont, ahogy az
alternatív szót eddig használtuk - azaz nem hivatásos
művészek által létrehozott, a hagyományos alternatív
játszóhelyek valamelyikén bemutatott előadás -, a
Krétakör Színház be-mutatója volta legjobb. (A
hasonló értékű, de más formavilágú Andaxínház- és
Dekadence-előadás mellett.)

4. Férfiszezon volt az idei. Az igazán jelentős be-
mutatók elsősorban jelentős férfiszínészekre épültek.
Ezért kevés idén az igazán kiemelkedő női alakítás.
Csomós Mari azonban vitathatatlan főszereplője volt
azoknak az előadásoknak, amelyekben szerepet,
akár fő, akár mellékszerepet kapott. Említést érdemel
még Molnár Piroska két epizódszerepe; mind a Bűn és
bűnhődésben, mind az Istenítéletben remek volt.

5. László Zsolt egy bonyolult, ellentmondásokkal
teli lelki fejlődés plasztikus belső rajzát adta a Hom-
burg hercegében. Zaklatott mindennapjainkból isme-
rős volt minden gesztusa, amelyből építkezett, általuk
mégis az ismeretlent tárta föl, azt, amit az ember ön-
maga elől is titkolni szokott, azt a folyamatot, amelyben
egy ember minden ízében védtelenné válik - kiszol-
gáltatva egy kegyetlen kor önkéntelen mechanizmu-
sainak, illetve a világmindenség drasztikus közönyé-
nek.

A másik jelöltem Kulka János volt. Mind A szarvas-
királyban, mind a Háztűznézőben kiváló. Mostanában
minden színrelépése figyelmet kelt. Valóban nagy
színész. De hogy mitől válik valaki azzá, a korszak
milyen titkos jeleit képes megtestesíteni, alkatának és
in

tellektusának miféle összhangját tudja megteremteni,
eszközei hogyan válnak sajátosan egyedivé, mégis
közérdekűvé - ez külön elemzést igényelne. És az is,
hogy miképp léphet túl az idő egy-egy nagy színészen.
(Számomra a Don Juan-előadás sajnálatos módon er-
ről is szólt.)

5. A Szentivánéji álom két játékmestere Mucsi
Zoltán és Scherer Péter. Remekül egészítik ki
egymást, utánozhatatlan összhangban dolgoznak.
Egymás játékára épül a teljesítményük, díjat is együtt
kellene - szerintem - kapniuk.

6. Az érdekes színházi effektusokkal teli A
csábító naplója Egerben, amely elsősorban a
sajátosan kialakított színházi térre épült. Ezért
szavaztam Csanádi Judit díszletére. Tetszett még
Antal Csaba (Don Juan), Horgas Péter (Homburg
hercege) és Khell Zsolt (Istenítélet) díszlete.

SZÁNTÓ JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Székely Gábor (Molière: Don
Juan, Új Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Peter
Shaffer: Black Comedy (József Attila Színház) A
legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György (Don Juan,
Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Patika,
Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Scherer Péter (Szent-
ivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Istenítélet, Kaposvár)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Don Juan, Új
Színház)
Különdíj: Petri György Don Juan-fordítása

Aki a mának él, azt lehet rosszallón letücsközni, de
éppúgy dicsérhető is bölcsességéért, hiszen megoldja
az élet elviselhetőségének legnagyobb titkát: képes
kis egyenesekként megélni az önmagába óhatatlanul
visszatérő kör egyes szakaszait.

Mintha ezt tenné színházunk is: feje fölött az átszer-
vezés (mely gyakran a megszüntetés eufemisztikus
fügefalevele) Damoklesz kardjával, körülötte egyre fo-
gyatkozó számú közönségével, valamint a közfigye-
lem és a presztízs - sajnos stílusosan - drámainak
mondható eróziójával, úgy tesz, mintha a „business"
„as usual" volna. Konokul születnek tovább, sőt osz-
tódnak-differenciálódnak az értékek, a legjava házak
(köztük a vidékiek is, amelyeket hosszú évek óta
először nyílt alkalmam nagyobb egységben látni, hála
a fesztivál számomra üdvös visszaköltöztetésének) a
munkára s az eredményre összpontosítanak, ilyen-
amolyan engedmények, megalkuvások, szponzorok
vagy közönségcsoportok előtti riszálások nélkül. Meg-
lehet, színházunk végre rádöbbent, hogy művészete a
legújabb korban szigorúan kisebbségivé vált, egy szűk
s viszonylag jómódú szellemi elit - sokszor persze ki-

gyűrűző hatású - kedvtelésévé, s mást hinni édes
önáltatás volt: a hetvenes-nyolcvanas évek mámorító,
valóban mozgósító hatású pezsgése egy „koraszülött
jóléti színház" létformája volt, valójában éppoly önké-
nyes és múlékony, mint a túl bőlyukúra (?) szabott szo-
ciális háló.

Van tanult kollégám, aki kevesli az alternatív formá-
kat és termékeket, felhíván figyelmünket, hogy az ízlés
velünk együtt öregszik. Ez ugyan lehet röstellnivaló,
szerintem mégis természetes jelenség. Ám a kritikus
érzékenysége, alkatból s az alkatba szervült beideg-
ződésekből eredvén, talán mégsem fonnyad el az első
ráncok megjelenésével, s bizonyos határig rugalmas-
sá, nyitottá konzervál; bizonytalan új értékekért ma-
jomkodva lelkesülni meg nem sokkal gusztusosabb és
meggyőzőbb a rikoltóan fiatalos öltözködésnél vagy
sminknél. Mások szerint a Csányi-féle Szentivánéji
álom például nem is virtigli alternatív, nekem speciel
elég, hogy Tunyog Matolcs nevű szereplő Shakes-
peare-nél nem fordul elő (de még Newcastle-upon-
Tyne nevű sem), és nem is tagadom, hogy alternativi-
tásban nálam ez az a szint, amelyre még fogékony va-
gyok, sőt, amelyet - mint szavazólapom is jelzi - adott
esetben nagyra is értékelek.

Mindazonáltal - s ahogy életkoromat s személyi-
ségemet, ezt is vállalnom kell - nekem az Új Színház
Don Juanja az igazi új s azon túl az örök színház. Ha-
gyományos? Ilyen-olyan realista? Tiszteli a klasszi-
kus szöveget? Nem érdekel. Én már nem fogok új for-
mákért és/vagy trükkökért színházba járni, hanem
csökönyösen azt várom, hogy minta mai kor intenzív
s némiképp kétségbeesett megélőjét szólítsanak meg
valakik, akik közös élményeinket filozofikus el-
mélyültséggel és teátrális fantáziával képesek meg-
fogalmazni és absztrahálni. Hasonló előadást még
kettőt láttam az évadban: ugyane színházban a Hom-
burg hercegét és Kaposvárról az Istenítéletet, amely
mellesleg számomra ismét csak alternatív, merthogy
a Miller-dráma eredeti koncepcióját és struktúráját
fenekestül felforgatva már-már a Takácsokat idéző
tömegdrámát írt.

Ninive istenének ennyi is elég volna, ám engem
még ezeken kívül is megérintett néhány elöadás, így
például a Háztűznéző, valamint A szarvaskirály és A
király mulat a Radnóti Színházból, avagy a pécsi Bol-
dogtalanok; az első és a negyedik, ha a máról lényege-
sen újat nem is, az emberi lélekről nagyon sokat tudott
mondani, a másodikban és a harmadikban pedig sze-
rettem a stíljátékot, még akkor is, ha ez a fogalom talán
már nem elég naprakészen képromboló.

A jó színpadi lektűr (más néven bulvár) régi gyen-
gém: időnként majdnem úgy szeretek friss, a mai élet
felszínét csillogva felborzoló, szellemesen poentíro-
zott szövegek kongeniális előadásán szórakozni, mint
az iménti értelemben megrendülni. Bár e műsorréteg
az utóbbi években egyre több műsorhelyet szippant
magába, új kategóriánkra korábban nem találtam vol-
na jelöltet a többnyire fénytelen, szellemtelen, odakent
előadások okán, melyek a legposhadtabb honi színpadi
közhelyek egy-egy antológiájával értek fel. Szeren-
csére az idén debütáló kategóriával majdnem egy idő-
ben debütált rendezőként Benedek Miklós.

Új magyar dráma ezúttal sem rázott meg, csoda is
lenne az ellenkezője; világszerte pang a műfaj. Talán
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ha majd egyszer magához tér a humán értelmiség toll-
forgató tagozata a generális főbekólintásból, és bizo-
nyos távlatot nyer a bunkóhoz is, a saját fejéhez is,
megváltozik a helyzet. Addig is elismerést érdemel a
találékonyság, amellyel a színházművészi tagozat
spanyolfalat von literátus kollégái elé, s a szükségből
olykor erényt kovácsol, nem csupán a szerencsére ki-
meríthetetlen klasszikusok révén, hanem önálló szín-
házi műhelyszövegekkel is (Salome, Trisztán és tár-
saik).

Végezetül, mindnyájunk kedves kötelességének
eleget téve, íme a másodjelöltek, akik nemegyszer
csak szubjektív imponderábiliák okán maradtak le az
általam díjazottak mögött. A számomra legfontosabb
előadásokról szóltam már. P legjobb női főszereplő -
amely kategóriát már csak a figyelemfelhívás kedvé-
ért is üresen hagytam - akár lehetett volna Udvaros
Dorottya mint Csányi János Titániája; a nagyszerű
alakításból mégis hiányzott számomra a színésznő-
höz képest elementárisan újszerű szikrája. Izgalmas-
nak tartottam Murányi Tünde egyszerre naiv és kiszá-
mított totális exhibicionizmusát is Izoldaként. Cserhal-
mi György (Don Juan) mellett, s csak picivel mögötte,
elragadtatva néztem Kulka Jánost (Háztűznéző, A ki-
rály mulat), Derzsi Jánost 'Boldogtalanok), a sodró
erejű fiatal Kamarás Ivánt, akin se nem lötyögött, se
nem feszült egyik emblematikus hősöm, Julien Sorel
szellemi és lelki kosztümje, valamint László Zsolt ka-
tartikusan megragadó, törékeny s végül valóban cse-
repeire hulló Homburgját. Az epizodisták közül külö-
nösen tetszett Biró József a kolozsvári Imposztorban
és Szacsvay László a Black Comedyben, ezúttal
azonban nem árnyalatok döntöttek, hanem valóban
az alakítás ellenállhatatlan újszerűsége, szellemes-
sége és bája emelte valamennyi társa fölé Scherer
Pétert; Csomós Marinak pedig egyszerűen nem volt
vetélytársnője.

Khell Zsolt fantasztikus kaposvári lépcsője és Antal
Csabának a rendezéssel egylélegzetű, azt mégis láto-
másosan gazdagító Don Juan-díszlete között nehéz
volt választani; a lépcső mindenesetre folyamatosan
mellbevágott, úgy, ahogy azt Antal Csaba tűzvarázsa
csak pillanatokra tehette.

Petri György különdíja végül nem csupán a kiváló,
önnön egyéniségét a művészi empátiával bravúrosan
egybeoldó költőnek szól, hanem annak a színháznak
és színházi mentalitásnak amely 1995-ben erre a
tényezőre sem sajnálja a figyelmet és a pénzt. Vannak
karizmatikus utcák, ahol nem pusztán az életösztön
sugallatára, hanem lutheri alapon tekintik egyenesnek
a görbe darabkáit: itt állnak (szerencsére köztünk), s
másként nem tehetnek.

SZEKRÉNYESY JÚLIA
Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Telihay Péter (Sam Shepard: Pa-
ris, Texas, Miskolc)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: -
A legjobb alternatív előadás :Kondor Béla: Angyal, ör-
dög, költő (Theoréma Színház)

A legjobb női alakítás: Pap Vera (Szentivánéji álom,
Katona József Színház; Ez az igazi, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (A fösvény,
Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Söptei Andrea (A neve-
tő ember, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Sinkó László (Don
Juan, Új Színház)
A legjobb díszlet: Horgas Péter (Homburg hercege, Új
Színház)
A legjobb jelmez: Berzsenyi Krisztina (Szentivánéji
álom, Katona József Színház)
Különdíj: Ruszt József (Alku, rendezés és látványter-
vezés, Budapesti Kamaraszínház)

Hosszú ideig nehezen tudtam eldönteni, mit is jelent a
mellékszereplő kategóriája a modern színházban.
Hisz az esetek nagy részében nem lehet éles határvo-
nalat húzni a szerepkörök között. Ebben az évadban
egész pontosan kirajzolódott ez a kategória, leg-
alábbis számomra. A szerepkör klasszikusa Molière
Sganarelle-je, és Sinkó László hibátlanul betölti ezt a
figurát. A nevető embercímű produkcióban a modern
színjátszás sajátos mellékszereplő-típusát láthatjuk: a
kórus egyik tagja, Söptei Andrea példaszerű kon-
centráló készséggel tölti be a számára kiszabott teret.
Színpadi jelenlétének képe hosszú időre rögzült ben-
nem.

Milyen erőteljes egy-egy színpadi mozzanat em-
lékképe? Ezt a kérdést firtattam magamban, amikor a
legjobbakat próbáltam kiválasztani. Telihay Péter
Paris, Texas rendezése maradandó érzelmi nyomo-
kat hagyott bennem. Én így képzelem el a modern
misztériumot. Hosszú évekig a nekem tetsző hangu-
latokat Ruszt József rendezéseiben találtam meg.
Most egy szerepet is eljátszott saját rendezésében. A
dolog besorolhatatlan, ezért jó a különdíj lehetősége.
Régi emlék: Katona Imre néhány év távollét után tér
vissza; a Theoréma Színház kérdéseket tesz fel,
pontosabban: megpróbálja kitapogatni, merre is visz
tovább az út.

Nem volt nehéz kiválasztanom a legjobb férfi, illetve
a legjobb női alakítást. Haumann Péter az a Harpagon,
akit mindig is elképzeltem magamnak. Pap Vera - ér-
zésem szerint - színésznői csúcson van, mindkét ala-
kításában ez ragadott meg. Berzsenyi Krisztina olyan
jelmezötleteket is elfogadtatott velem, melyeket eddig
túlságosan harsánynak, hivalkodónak tartottam. Ezért
kedveltem meg a Szentivánéji álom ruháit. Horgas Pé-
ter díszletét pedig egyszerűen szépnek találtam.

SZŰCS KATALIN
Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: -
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Oscar
Wilde: Bumbury (Budapesti Kamaraszínház) A
legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Csongor és Tün-
de, Új Színház), Kubik Anna (Ványa bácsi, Budapesti
Kamaraszínház) és Takács Kati (Patika, Új Színház)

A legjobb férfialakítás: Alföldy Róbert (Utazás az éj-
szakába, Pesti Színház) és Magyar Attila (Patika, Új
Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Bertalan Ágnes (Szent-
ivánéji álom, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Stohl András (A nevető
ember, Katona József Színház) és Szervét Tibor
(Szent Johanna, Vígszínház)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (A fösvény, Katona Jó-
zsef Színház) és Khell Zsolt (Istenítélet, Kaposvári
Csíky Gergely Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A fösvény, Kato-
na József Színház; Becket, Madách Kamaraszínház)
Különdíj: Halász-színház (Kamra)

-Tavaly ilyenkor ugyane helyt ugyanez alkalomból azt
kívánva zártam soraimat, hogy „ne futballszurkolók
módjára várjuk a következő évadot és értelmezzük,
értékeljük a teljesítményeket, egyik vagy másik csa-
patnak drukkolva, ellenfelekként; szurkoljunk csakis a
játéknak, a minőségnek, a minél több jó előadásnak".
Írtam pedig ezt az Új Színház megalakulásának évé-
ben, a Katona József Színház fiatalításának havában -
- nem véletlenül, de úgy tűnik, hiába.

Hogy aggodalmam nem volt alaptalan, azóta sajnos
beigazolódott. Heim a kritika egészére jellemzően
persze - a kritika ugyanúgy nem létezik, miként a
színház sem -. de éppen a szakma legjobbjainak,
leghíresebbjeinek, közeget, akusztikát (a legnagyobb
példányszámú lapokban) meghatározó
egyéniségeinek írásaiban. Amiért is most kedvetlen
vagyok. S kedvet-lenségemet csak fokozza, hogy
minderről lehetetlen nyíltan - nem rébuszokban -
szólni anélkül, hogy megjegyzéseim
felhasználhatókká váljanak érvként méltatlanul egy
egészen más természetű és minőségű ügyben, a
Nemzeti Színház ügyében. (A kritikus emberi
gyengesége így lesz kárára a szakmai hitelnek: ott is
megkérdőjelezhetővé teszi az értékítéletet, ahol nem
az.)

Ekként hallgatásra kárhoztatva, demonstratíve
nem szavaztam a legjobb rendezés kategóriájára.
Szeretném még a lehetőségét is elkerülni annak,
hogy voksom önnön jelentésén túl bármiképpen ér-
telmezhető legyen ebben a „nagyjaink" által terem-
tett szerencsétlen kontextusban, amelyben a pálya-
kezdő rendező dícsérőleg kijátszható az időseb-
bekkel szemben, (nem értem, mennyiben növeli az
elismerés értékét, súlyát más értékek egyidejű
megkérdőjelezése, egyáltalán, miért csak valamivel
szemben jelenthet egy produktum értéket, miért nem
önmagában); amelyben a főiskolát nem végzett
tehetség kijátszható a főiskolással szemben és így
tovább. Mondható persze, hogy rossz az, aki rosszra
gondol - ám legyen. A szövegek rendelkezésre
állnak, elemezhetőek és elemzendőek alkalom-adtán,
amikor majd szakmai kérdések - nemcsak a
színházat, de a kritikát érintőek is - nem a bíróságon
tárgyaltatnak. Addig számomra marad e szolid
egyszemélyes tüntetés, ami azonban nem zárja ki,
hogy megemlítsem azokat a művészi teljesítménye-
ket, amelyeket az évad fontos eredményeinek tar-tok,
s hogy a legjobb rendezés kategóriáján kívül az
összes többire szavazzak is. (Egy-egy részmozzanat
értékelése kevésbé alkalmas (pre)koncepciós
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áthallásra, lehetőséget jelentett viszont ez indoklás
megírására.)

Hogy a legjobb új magyar dráma kategóriáját mind-
azonáltal kihúztam, az tehát nem a demonstráció ré-
sze, hanem szavazat. Az Országalma a Pesti Színház-
ban két tehetséges ifjú ember, Kárpáti Péter és Simon
Balázs élvezetes munkája - remek színészek közre-
működésével -, ám a mű narratív jellegét, epizodi-
kusságát nem tudta ellensúlyozni az ötletgazdag
előadás pergő ritmusa sem; színház született, nem új
magyar dráma. (Azért ez nem olyan nagy baj.)
Hasonlóképp jó előadás működtette Pinczés István
rendezésében Darvasi László Szív Ernő szövegét a
debreceni Csokonai Színház stúdiószínpadán, amely
azonban jellegzetesen dialogizált szöveg, nem dráma.
Igen értékes produkció született Bereményi Géza
tizenöt évvel ezelőtt írott, ám először most színre
került, s ekként az új magyar dráma kategóriájában
szóbajöhető Kutyák című abszurdjából Lengyel Pál
rendezésében az egri Gárdonyi Géza Színház
stúdiójában. Hogy a kétségtelen minőség ellenére
nem szavazok rá, abban benne van minden
fenntartásom a jelentéstartomány-nak az abszurdra
általában jellemző behatároltságával szemben.
Szakonyi Károly Vidám fináléja a Vár-színházban egy
drámakezdemény, félórára elegendő, megírásra,
kidolgozásra váró ötlet.

Nem demonstrációként nincs jelöltem a legjobb al-
ternatív előadás kategóriájában sem. Ahhoz nem lát-
tam elég úgynevezett alternatív színházi produkciót -
az első, és mindenképpen üdvözlendő ilyen hazai ta-

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (képünkön a
Katona József Színház Fösvényéhez készített ru-
hái)

lálkozó nyújtotta lehetőség ellenére sem -, hogy nyu-
godt lelkiismerettel szavazzak például a Stúdió K Fo-
dor Tamás rendezte Veszteglésére, amit pedig igen jó
előadásnak tartok (az Utolsó Vonal általam idén látott
remek Píroskája mint tavalyi bemutató, sajnos szóba
sem jöhet), a Csányi János rendezte Szentivánéji ál-
mot viszont akkor sem tartom e kategóriába tartozó-
nak, ha történetesen az ún. hagyományos színházi
struktúrán kívül - ám abból is táplálkozva, főként ami a
színészek többségének állandó társulatban edzett
mesterségbeli tudását illeti - j ö t t létre, s ennyiben
valóban egy eredményesnek bizonyult alternatíva,
még-ha magam nem is annyira az értelmezés
rendkívüli mélységeiért, nem is az előadás arányaiért,
sokkal inkább a mesteremberek betétszámaiért s a
nézőre is átragadó örömszínház jellegéért szerettem a
produkciót. (A miért nem szavaztam rá indoklásában
ugyan-akkor benne van az is, hogy mint lehetőség
megfordult a fejemben.)

Úgy gondolom, nagyjából ugyanazt értjük alternatív
színházi előadáson, születtek azonban az évadban a
struktúrán, az állandó társulatokon belül is olyan
előadások, amelyek a megszokottól eltérő
formanyelven, hangnemben szólaltak meg, s ebben az
értelemben - ha úgy tetszik - alternatívák. Ilyen volta
Halász szín-

ház sorozata a Kamrában vagy a Jeles András ren-
dezte A nevető ember a Katona József Színházban;
ilyen a hideglelősen mulattató Zsótér-rendezés, A ki-
rály mulat a Radnótin, vagy Gaál Erzsi számomra ro-
konszenves Don Carlosa a szolnoki Szigligeti Szín-
házban. Úgyhogy amikor azt olvasom, hogy a magyar
színháznak meg kellene újulnia, akkor nem tudom,
mi-ről van szó. (Nem kellene nekünk, kritikusoknak is
megújulnunk?!) Nota bene igényes munka esetében
minden új produkció létrehozása egyben megújulás,
amennyiben a már meglévő készségek egy új feladat
által mozgósítva maguk is módosulhatnak, gazdagod-
hatnak, s egy új megközelítésmódra, a világ értelme-
zésének újabb kísérletére összpontosítva a művészi
eszközök is „megújulhatnak". Ilyen, a hagyományos
keretek közötti „megújulás" volta Budapesti Kamara-
színház Károly körúti stúdiójában a Csiszár Imre ren-
dezte Ványa bácsi, ez a tömény, fojtogató reményte-
lenség, ez az igen erős atmoszférájú előadás Kubik
Anna pályafutásának eddig talán legmeggyőzőbb ala-
kításával Jelena Andrejevna szerepében; ilyen volt a
Pesti Színházban a Horvai István rendezte Utazás az
éjszakába végtelenül finom lélektani analízise, s ilyen a
Katonában A fösvény egyébként korántsem hagyo-
mányos értelmezésű, nemcsak jellem-, de társada-
lomrajzként is végtelenül pontos előadása Zsámbéki
Gábor rendezésében, remek lehetőséget teremtve
Haumann Péter számára.

Nem „újult meg", hanem ott folytatta, ahol a Mizant-
róppal abbahagyta, amikor az évad kétségtelenül ki-
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emelkedő eseményeként székely Gábor megrendez-
te a Don Juant. Hadd folytatom én is annál, amit annak
idején a Mizantróp kapcsán írtam: ha a vitathatatlanul
formátumos előadással szemben hiányérzetem van,
annak oka most is, mint akkor, a címszereplő világ-
szemléletével való teljesnek, fenntartás nélkülinek tet-
sző rendezői azonosulás, ami úgy gondolom - jólle-
het a színpad sugallta életérzést magaménak is tudom
- nem teszi lehetővé olyan mozzanatok értelmezését
az adott kontextusban, mini például az Apa értékrend-
je, vagy az a fajta értelmiségi (Don Juan-i) magatartás,
amely az egyszerű emberekben (Charlotte-ban példá-
ul) más minőségű élet iránt ébreszt vágyat, s ezzel a
régi módon folytathatatlanná teszi az addigit.

Végzős rendezőhallgatók, Székely Gábor növen-
dékei esetében a „megújulás" szerencsére nem szá-
monkérhető, szemléletében, szellemiségében azon-
ban a „hagyományos" formában is érvényes tudott
lenni Hargitai Iván Kleist-rendezése, a Homburg
hercege az Új Színházban, s ugyanitt Novák Eszter
formát - a dráma formáját - is bontó két rendezése, a
Csongor és Tünde s a Patika is, amelyek kiemelkedő
színészi alakításokra adtak alkalmat (lásd szavaza-
taim). Az immár réginek mondható vehemenciával
bontja a formát (semmi mEgújulás!) Mohácsi János,
aki a Salemi boszorkányok Istenítélet című színrevi-
telével most Kaposvárott csinált emlékezetest, he-
lyenként még mindig szerte lenül tobzódva az ötletek-
ben - ezáltal kissé vontatottá téve a harmadik felvo-
nást -, de kétségtelenül jelentősen, invenciózusan.
Ennek az előadásnak a díszletében (Khell Zsolt mun-
kája) csakúgy, mint A fösvényében (Khell Csörsz ter-
vében) a praktikum számomra a megkapó, a funkcio-
nalitás. Hogy nem „elbeszélik" az előadás jelentését,
hanem kitűnő, sokat tudó teret adnak annak megszó-
laltatására. A hihetetlen alázat a megnyerő, amellyel a
két tervező - és nemcsak ezekben az előadásokban -
úgy teszi le a maga művészi névjegyét, hogy abban
semmi öntetszelgés, hivalkodás. S ha már a
tervezőknél tartunk, Szakács Györgyi általam díja-
zásra javasolt jelmezei megintcsak a(z alkalmazott)
művészi alázat tökéletes példái, ahogy mintaszerűen
szolgál tehetségével, tudásával stílusukban, szelle-
miségükben egymástól teljesen eltérő produkciókat
egyforma művészi igényességgel. A formát persze
mindenkor meghatározzák a lehetőségek: a Miskolci
Nemzeti Színház Csarnokának kettős forgója szédítő
előadásokra csábít, de nemcsak ezzel „csavarta el" a
fejem Telihay Péter Sörgyári capriccio-rendezése -
az egyenetlen színészi teljesítmények ellenére -,
hanem a benne megszólaló, magávalragadó életi-
genlés által; s Menczel Róbert díszletének sem a ket-
tős forgó kihasználása a legfőbb erénye, hanem az,
ahogyan például az ágyból hatalmas kéményt vará-
zsol, amelyre felkapaszkodhat Pepin bácsi és a re-
bellis hősnő, egy kis lelket Iopva a normálisnak hitt vi-
lágba. Ezeken kívül is számos szerethető előadás
született még az évadban: az Alku például a Shure
Stúdióban Ruszt József rendezésében - s ami a
legfontosabb, szereplésével! - vagy az egri Gárdonyi
Géza Színház stúdiójában az Ismeri Ön a Tejutat?
című produkció Gall László rendezésében, kitűnő já-
téklehetőséget teremtve Blaskó Balázsnak és Pálfy
Zoltánnak. Akadtak olyan előadások is, amelyek

egészükben hiányérzetet hagytak ugyan bennem, re-
mek színészi alakításokra adtak viszont alkalmat.
Ilyen volta Gothár Péter rendezte Szentivánéji álom a
Katona József Színházban, amelynek Heléna szere-
pében Bertalan Ági megint remekelt (és Csákányi
Eszter sem akármilyen Robin), vagy a vígszínházi
Szent Johanna, amelyben Szervét Tibor nyújtott em-
lékezeteset Warwickként. (Koncepcionális problémák
valószínűleg kevésbé befolyásolják az ún. mel-
lékszerepek, tehát részmozzanatok kidolgozását,
mint a főszerepekét.)

Hogy azért némi megújulási készség a mi szak-
mánkat (úgymint kritikus) is jellemzi, azt bizonyítja a
szavazólap, amely közös bölcsesség eredményeként
bővült a legjobb alternatív előadás, illetve a legjobb
szórakoztató/kommersz előadás kategóriájával. Ez
utóbbi elnevezése minden bizonnyal még csiszolás-
ra, pontosításra szorul. Magam a Vígszínház igen ní-
vós Össztánc című produkcióját nem tudom jó szívvel
ide sorolni - nem a nívó miatt! -, maradt a Bunbury,
amely valóban a szórakoztató műfajban is lehetséges
mesterségbeli igényesség szép példája Gábor Miklós
rendezésében, aki nem próbál többet „kihozni" a
műből, minta benne lévő, de azt maradéktalanul és
ízlésesen.

Nem most akarván megírni mindazt, amit évad köz-
ben elmulasztottam (akár önhibámon kívül, akár önhi-
bámból), zárom soraimat, nem kívánva immár ma-
gunknak mást, mint egy kicsit több méltóságot, hogy
ne tessünk hiénáknak, mégha szakmánk természet-
szerűleg nem tévesztendő össze az üdvhadsereggel
sem. De valahol a kettő közt talán meg lehetne próbál-
ni...

TAKÁCS ISTVÁN
Új Magyarország

A legjobb új magyar dráma: Békés Pál: Össztánc
A legjobb rendezés: Vincze János (Füst Milán: Bol-
dogtalanok, Pécs)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Loewe-
Lerner: My Fair Lady (Nemzeti Színház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Margitai Ági (Salome, Miskolci
Nemzeti Színház)
A legjobb férfialakítás: Gálffi László (Az oroszlán té-
len, Madách Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Vári Éva (Boldogtala-
nok, Pécs)
A legjobb férfi mellékszereplő: Harkányi Endre (Össz-
tánc, Vígszínház)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Össztánc, Vígszínház;
A fösvény, Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Schäffer Judit (Bunbury, Budapesti
Kamaraszínház)
Különdíj: A Salome előadása (Miskolc)

Tavaly nem szavaztam, mert tisztességtelennek érez-
tem volna véleményt alkotni egy évadról úgy, hogy
nem láttam annyi előadást, amennyi - legalábbis szá-
momra - elegendő lett volna a nyugodt lelkiismerettel

vállalható ítéletmondáshoz. A most véget ért évadban
viszont láttam annyi és annyiféle s nem csupán főváro-
si előadást, hogy a magam normáit így teljesítve sza-
vazni merjek.

Ami az indoklásokat illeti: az Össztánc. Bár nem
eredeti ötletre épült, annyiban mégis új magyar drá-
mának tekinthető, hogy ezt az idegen alapanyagot
ránk, a mi múlt évtizedeinkre tudta alkalmazni, még-
hozzá úgy, hogy a társulatot és a rendezőt valami szo-
katlan megalkotására késztette; hiszen ez a fajta tánc-
színház olyan követelményeket támasztotta Vígszín-
házzal szemben,; amelyeknek valamiféle előzményei a
sokkal korábbi musicalekben (Képzelt riport... Har-
mincéves vagyok, Jó estét nyár...) fellelhetők ugyan,
de arra még nem akadt példa a színházban (és nem
csak a Vígben), hogy az egész előadás ilyen
megoldásra épüljön. Véleményemet ez a tény
alapvetően meghatározta.

Vincze János pécsi Boldogtalanokja mint legjobb
rendezés: az a fajta színház, amelyik nagyon hiányzik
a mai magyar sZínházakból (vagy csak ritkán fordul
elő): az első perctől az utolsóig kompakt egység, min-
den mozzanata összefügg, azonos áramkörön belül
marad, nincsenek üresjáratai, végiggondolatlan jele-
netei, kidolgozatlan figurái. Van egy izgalmas elképze-
lés, és ezt a rendező hibátlan pontossággal meg tudja
fogalmazni, s képes közvetíteni a néző számára is.
Nem az annyiszor látott félsiker ez, amelyből csak az
derül ki, hogy mit szeretett volna a rendezés, a szí-
nész, az előadás elérni. Itta szándék és a megvalósí-
tás egybeesik, és bár ezt általában természetesnek
kellene tekintenünk, jelen körülményeink között mégis
szinte kivételként regisztrálandó.

Hogy a legjobb szórakoztató (s talán e konkrét eset-
ben nem is annyira kommersz) előadásnak a Nemzeti
Színház My Fair Ladyjét tartom, azt elsősorban a még
főiskolás Fonyó Barbara Elizájával indoklom. Ez a kis-
lány egymagában elegendően megokolta, miért tűzte
műsorra Loewe-Lerner darabját az efféle feladatok-
hoz nem szokott színház. A produkció általa vált néz-
hetővé, színvonalassá, közönségsikerré. Fonyó
Barbara az évad felfedezettje - ha lenne ilyen díj,
minden bizonnyal ő kapná.

Csányi János rendezését különböző okokból az al-
ternatív színház kategóriájába kell sorolnunk, s ha így
tekintjük, azt hiszem, nincs vita értékeiről. Csányi egy
új rendezői generáció egyik markáns képviselőjeként
éppen az agyonjátszott Szentivánéji álommal tudott
újat hozni. Igazolván, ami eléggé köztudott: sok jeles
rendező a klasszikusok friss értelmezésével teremtet-
te meg a maga rangját.

Margitai Ági alakítását a miskolci Saloméban már
fémjelezte az Országos Színházi Találkozó díja. Eh-
hez nem nagyon van mit hozzátenni, legfeljebb annyit:
nélküle valószínűleg egyszerűen nincs előadás, vagy
ha mégis, az korántsem ekkora színházi élmény.

Gálffi László mint II. Henrik: az előadásnál legalább
két kalkulussal jobb színészi teljesítmény. Az oroszlán
télen nem több ügyesen megírt, jól eladható bulvárda-
rabnál. Már filmváltozatát is a színészek éltették, s így
történt most is. Gálffi történelmi súlyú alakot formái
ebből a kapkodó, csélcsap, pozőr, megbízhatatlan és
erőszakos királyból, akiről még azt is el tudja hitetni,

hogy szeretőin, a tivornyákon és felesége meg gyer-
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mekei szekírozásán kívül országának sorsa, jövője is
érdekeli.

Özvegy Húberné: Vári Éva. A színházi találkozó díja
már őt is kellően elismerte. Ami nekem különösen tet-
szett ebben az alakításban, az ennek az öncsaló, sze-
repjátszó, hipochonder asszonynak a magára vett,
nem is tudatos álarcok mögül elősejlő iszonyatos sze-
retetéhsége és ijesztő, boldogtalan magánya. Ezt a fi-
gurát nem szokták túlságosan fontosnak tekinteni a
Boldogtalanok rendezői; Vári Éva most főszereppé
növeli.

Még egy kisember a Harkányi Endre eljátszotta kis-
embergalériából - lehetett volna csupán ennyi is az a
kis pincér az Össztáncban. Harkányi azonban, a szín-
játszás kisplasztikusa, tökéletes, háromdimenziós
sorsot és alakot formál belőle. Néhány percre övé a
színpad; felvillan egy fergeteges, majdnem
önkívület-ben eljárt táncban, aztán visszaszürkül
lúdtalpas, csoszogó pincérré. Egy ember élete...

Khell Csörszöt éppen az Össztánc rendkívül so-
koldalúan használható, a legkülönbözőbb helyszíne-
ket, játéktereket ügyesen variáló díszlete, s A fös-
vénynek a darabról s főhőséről szinte mindent eláruló
ócskáspiaci bútorraktára emeli nálam az első helyre.
Kiszolgálnak és koncepciót fogalmaznak meg ezek a
díszletek, látványviláguk a darabot közvetíti a közön-
ségnek.

Schäffer Judit nemcsak tökéletesen korhű, de
gyönyörű és nagyon karakterisztikus jelmezeket ter-
vezett a Bumburyhez. Külön elámultam a kalapjain.
Érezni lehetett, hogy nemcsak a tervező élvezte ezt a
munkát, hanem a színészek is örömmel viselik eze-
ket a pompás holmikat. Nemis beszélve arról, hogy a
nézők mennyire méltányolták, hogy rongyok, kaca-
tok, álmodern hacukák és semmit ki nem fejező pé-
vécészerelések után végre valami szépet látnak a
színpadon.

Különdíj: Petri György
(Koncz Zsuzsa felvételei)

A tavalyi színházi találkozó díjesője Kamondi Zol-
tánra hullott. Idén sem volt gyöngébb a teljesítménye:
a miskolci Salome kétségkívül az évad egyik
kiemelkedően érdekes, eredeti előadása, egészében
és részleteiben is. Nem tudnék jobb ajánlatot tenni a
különdíjra.

TARJÁN TAMÁS
ELTE BTK
Magyar Irodalmi Intézet

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László: Szív Ernő
estéje
A legjobb rendezés: Ács János (Brecht: Jó embert ke-
resünk, Új Színház)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Goldoni:
A hazug, Művész Színház - Tivoli Színház)
A legjobb alternatív előadás: Shakespeare: Szent-
ivánéji álom (Csányi János és társulata)
A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya (Jó embert
keresünk, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: Sinkó László (Don Juan, Új
Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Kakuts Ágnes (Szív Er-
nő estéje, Debrecen)
A legjobb férfi mellékszereplő: Cserna Antal (Ország-
alma, Pesti Színház)
A legjobb díszlet: Galambos Péter és Szász Zsolt (Or-
szágalma, Pesti Színház)
A legjobb jelmez: Vereczkey Rita (Vatzlav, Tivoli Szín-
ház)
Különdíj: Melis László-Jeles András: Kleist meghal
(Merlin Színház)

Gyarapította kategóriáinak számát a színikritikusok dí-
ja. Helyesen. Immár sem az alternativitás, sem a szó-
rakoztatás nem szorul a különdíj menedékébe. Az Or-
szágos Színházi Találkozó mezőnye, „az évad döntő-
je" a megszokott számú előadásnál majdnem kétszer-
te többet, közel harmincat vonultatott föl. Nem kérdő-
jelezhető meg az egyszemélyes zsűri jószándéka: Vá-
mos László, mint mondotta, álmaiban az összes ma-
gyar színházat együtt szerette volna látni. Kritikustár-
saim sokat fanyalogtak a szezon folyamán, mégis vi-
szonylag sokszor számoltak be „párját ritkító", „egész
eddigi életükben egyedülálló", „európai rangú" él-
ményről.

Nekem, sajna, szinte egyetlen emlékezetes színházi
estém nem volt az 1994/95-ös évadban. A magyar
színjátszás jelentékenyebb műhelyeiről minden pre-
miernél, produkciónál hívebb, összetettebb képet
adott a legjobbnak tartott vidéki színház legjobb idei
előadása - a budapesti, hosszú részpróbán, a már a
színházi találkozóra hangolt izgatottságban. A közép-
mezőnyről beszédesen informált az a - fővárosi, bel-
városi, kamaraszínházi - félelőadás, amelynek a má-
sodik fele elmaradt (betegség, rosszullét miatt), s a
szereplők ezt előre sejtették is. Arcukra volt írva: nem
bánnák, ha az egész - és végleg - elmaradna. Az új
együttesek, új törekvések, fiatal alkotók keltette óva-
tos reményeimet és erős rokonszenvemet nem csök-
kentette az a tény, hogy a szezon e körbe sorolódó,
reprezentatív előadásáról írott bírálatomat az egyik
szakmai orgánum sajnálattal visszautasította (valószí-
nűleg inkább a mogorvának mondott stílus, és nem az
értékítélet ellen tiltakozva), egy másik folyóirat viszont
kapva kapott rajta. Kiegyensúlyozott, eleven színházi
élet keretei között nem fordulhatna elő egyik sem -
csupán az, hogy hangot kapa másik, a harmadik véle-
mény is. Persze örüljünk, amíg akad szaklap, amely
visszautasít, vagy amelyik kapva kap. (Tegyem hozzá
egyébként, hogy a színikritikák száma, a közvéleke-
déssel ellentétben, nem csökkent. A napilapok mellett
néhány folyóirat és periodika is rendszeresen foglal-
kozik a színházművészettel, bár az egyik sajtótermék-
ben a zenekritika, a másikban a videokritika, a harma-
dikban a képzőművészet nyert hirtelen nagyteret. Ez a
jelenség kedvez az interpretáló, értékelő műfajok
összességének. Nem kedvez azonban a nyugodt,
folyamatos munkának, hogy szaklapjainkat állandóan
a megszűnés réme fenyegeti, és egyes színházi
alkotók örömest eltörölnék a föld színéről a színházi
sajtót, illetékes helyen fejtve ki: egy-egy lap évi
millióiból ők akár tíz előadást is csinálnának... Derék
demagógia, mely mindig akkor kap lábra, ha maga a
színház gyöngélkedik. A jó színház megkívánja, érti,
elemzi -és to lerálva utálja a színkritikát.)

Nem szaporítom a szót, bár az unalmas, megrekedt
színház is megérdemelné a részletesebb vizsgáló-
dást, s különösen - veszélyhelyzeteit, arculcsapott-
ságát tudva - az értelmiségi, általában a nézői szoli-
daritást. A színkritikusi díj leendő koszorúzottjainak
örömét ne rontsa el a mi dörmögésünk vagy vészha-
rangkongatásunk. Ha a jómagam jelöltjei közül Udva-
ros, Kakuts, Ács, Sinkó, Melis, Jeles nyerne, ne azzal
őröljék magukat, hogy tíz évvel ezelőtt ugyanígy
nyerhettek volna. S ha Darvasi, Cserna, Csányi,
Galambos, Vereczkey lenne befutó, ne szegje
kedvüket,
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hogy - úgy vélem - tíz esztendővel ezelőtt nem
vihették volna el a pálmát. Azaz Csányi igen, hiszen
a Szentivánéji álom olyan megkapó és érdekes, hogy a
publikum máris várja tőle az újabb bizonyítást.

Gyorsan befejezem azé :t is, mert a „legjobb szóra-
koztató/kommersz előadás" kategóriája szemléleti
gondokat vet föl számomra ; s mert szórakoztató vagy
kommersz előadást éppúgy kevesebbet láttam 1994
szeptembere és 1995 júniusa között, mint ahogy más
színházba járásaim is megritkultak az előző évek átla-
gához képest. Eddig általában kilencvenöt-száztíz
produkció alapján szavaztam, most mintegy hatvanötöt
láttam. Jelenleg este hal óra körül a legritkább eset-
ben lesz úrrá rajtam az a kellemes nyugtalanság, ame-
lyet csak egy előadás, csak a „színházi szag"
csillapít-hat. Vidéki utaimat nem győzöm
finanszírozni. Egyik kedves lapomnál, ahová
alkalmilag bírálatokat írtam, már megsúgták: a jövőben
sajnos nem számíthatnak rám mert (tébé!) nem
vagyok sem egyéni vállalkozó, sem bété.

Üldögélek tehát, és színházi újságok bekötött évfo-
lyamait olvasgatom. A színházművészet stagnálása, a
színházak anyagi megrendülése fölötti bánatomat a
felsőoktatás és a könyvszakma csődjébe fojtom.

Biztosra veszem, hogy a hiba azén színházamban
van.

TASNÁDI ISTVÁN

A legjobb új magyar dráma: Kárpáti Péter: Ország-
alma
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Arthur Miller: Is-
tenítélet, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató/kommersz előadás: Boubil-
Schönberg: Miss Saigon (Rock Színház)
A legjobb alternatív előadás: Kék hétfő (Artus)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Csongor és Tün-
de; Patika, Új Színház)
A legjobb férfialakítás: Kuka János (A szarvaskirály;
Háztűznéző; A király mulat, Radnóti Színház; Szent-
ivánéji álom, Csányi János és társulata)
A legjobb női mellékszereplő: Tóth Ildikó (Csongor és
Tünde; Patika, Új Színház
A legjobb férfi mellékszereplő: Kovács Zsolt (Isteníté-
let, Kaposvár; Marat/Sade és Hamlet, Győr)
A legjobb díszlet: Khell ZsoIt (Istenítélet, Kaposvár) és
Antal Csaba (Don Juan, Új Színház)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Csányi János a Szentivánéji álom létrehozá-
sáért

Színidirektorok régi siráma, s egyébként is elterjedt
vélemény, hogy a főiskoláról nem kerülnek ki eléggé
felkészült, tehetséges rendezők. Nem csoda hát, ha
fokozott várakozás kísérte a Székely Gábor vezette
rendezőosztály nagyszínházi bemutatkozását. A
vizsgarendezések többnyire jól sikerültek, de csak
rész-ben függ össze ezzel a lénnyel, hogy amikor
számba vettem az évad szívemhez leginkább közel
álló előadásait, kiderült, hogy ezek többségükben
fiatal, pályakezdő rendezők munkái. Simon Balázs
Pesti Színház-beli diplomamunkája (Országalma)
mellett szívesen emlékszem vissza Kiss Csaba győri
Hamletjére és

Czeizel Gábor szolnoki rendezésére, Az eltört korsó-
ra. Különösen nagy élmény volt Novák Eszter Patika-
rendezése, Csányi János Szentivánéji álomja és Mo-
hácsi János Istenítélete.

Bár máshol is születtek jó előadások (a pécsi Har-
madik Színházban a Boldogtalanok, Zalaegerszegen
A névtelen csillag, Békéscsabán Az apa, Nyíregyhá-
zán a Három nővér, Debreceniben a Csalóka szivár-
vány, Győrött a Marat/Sade, a Katonában A nevető
ember, a Radnóti Színházban A szarvaskirály és a
Háztűznéző...), az évad két legigényesebben működő
színháza kétségkívül a kaposvári Csíky Gergely Szín-
ház és az induló Új Színház volt. Mohácsi vezérletével
Kaposvárott a sokadik „nagy generáció" bontogatja
szárnyait: a nagyszerű Kávéház, a Bűn és bűnhődés
és A gondnok mellett itt született meg az évad talán
legjobb produkciója, az Istenítélet is. A Művész Szín-
ház bukása után sokan aggódva figyelték az Új Szín-
ház megalakulását. Székely Gábor kezei alatt azon-
ban nem várt gyorsasággal alakult ki egy intenzív mun-
kára képes társulat; ennek eredményeként már az el-
ső évad végén született két átütő erejű produkció, a
Don Juan és a Patika.

Hosszú hányattatás után az Új Színház kamarater-
mében kapott játéklehetőséget Csányi János alkalmi
társulata is. Csányiéknak köszönhetően Budapesten
ismét igazi eseménynek számított egy színielőadás. A
Szentivánéji álomra divat lett eljárni, s a késői kezdés
és késői befejezés ellenére (az elhúzódó improvizáci-
ók gyakran éjjel kettőig, fél háromig is eltartottak) zsú-
folt házakkal ment az előadás. Nehéz objektív mércé-
vel mérni egy reménybeli legendát, de az vitathatatlan,
hogy nem véletlenül lett ilyen felkapott ez a formabontó
játék. Ám számomra az előadás valamennyi erényé-
nél fontosabb, hogy Csányi két évig tartó szívós mun-
kával, továbbá kalandvágyával és maximalizmusával
megkérdőjelezte az avittan formalista színjátszás két
alapélményét, a szkepszist és a rutint. Hiszen ki hitte
volna, hogy egy fiatal magyar színész tudhat jól
Shakespeare-t fordítani, hogy meg tud tervezni és
építtetni egy hintákból álló bonyolult nézőteret, s tíz
különböző színházból válogatja össze pazar
társulatát, azt később le is tudja egyeztetni, együtt is
tudja tartani. Az évad legérdekesebb előadása amatőr
keretek között jött létre, profi színészek bevonásával -
ez a produkció hatásos érv lehet a színházi struktúra
megváltoztatásáért kardoskodók kezében.

A két új kategória bevezetése arra legalább jó volt,
hogy mindenki számára egyértelműen kiderüljön: a
hazai kritikus vagy a kommersz világában járatos,
vagy az altematívokat ismeri, de az szinte kizárt, hogy
mindkét műfajban döntésképes helyzetben legyen. A
legjobb kommersz előadás kategóriájában a Miss
Saigonra szavaztam, de alapos tájékozottság híján
nyilván helyesebb lett volna üresen hagynom ezt a
rublikát. A legjobb alternatív előadásnak az Artus Kék
hét-főjét vélem, de erőteljes volta Krétakör Színház A
nagy játéka csakúgy, mint az Andaxinház Torta című
mozgáskompozíciója.

Nem sok fejtörést okozott, hogy házi ranglistámon
kinek jár a legjobb női alakítás díja: Csomós Mari eb-
ben az évadban két alapvetően különböző szerepkör-
ben is zseniálisat alkotott. Mirigyként intenzív színpadi
jelenléttel, személyiségének titkos gyökerű varázsá

val hatott, míg a Patika Postamesternéjeként kápráza-
tos színészi technikáját csillogtatta meg. Kulka János
tavaly sokat és sokfélét játszott, s szinte mindegyik
szerepében (A szarvaskirály, Háztűznéző, A király
mulat, Szentivánéji álom) imponálóan meggyőző volt.
Ugyanez mondható el Kelemen Józsefről, aki Kapos-
várott az utóbbi években a társulat vezető színészévé
érett (A kávéház, Bűn és bűnhődés, Istenítélet). A
legjobb női mellékszereplőnek Tóth Ildikót gondolom
az Üdlakban, a Don Juanban és a Patikában mutatott
játéka alapján. A legjobb férfi mellékszereplő
kategóriájában több jelöltem is van, hiszen egyformán
ötletes, kidolgozott kabinetalakítást nyújtott Kovács
Zsolt az istenítéletben, a győri Marat/Sade-ban és a
Hamlet-ben, Mucsi Zoltán és Scherer Péter a
Szentivánéji álomban, Gyuricza István A
kávéházban, Znamenák István pedig a Bűn és
bűnhődésben és az Istenítélet-ben.

Sok színészt és előadást említhettem meg; tehát
üzemel, méghozzá értékeket (is) termelve üzemel a
magyar színházi élet - repertoárszínházi rendszer-
ben, jelentős állami támogatással. Most viszont valami
megváltozik. Azt még nem tudni, hogy mi lesz, csak az
biztos, hogy ami lesz, az kevesebb pénzből lesz. De az
is biztos, hogy nagy kár lenne, ha az imént felsorolt
színházak bármelyikének neve pár év múlva olyan ide-
genül csengene, mint manapság a patinás hangzású
Király Színházé vagy, mondjuk, a Krisztinavárosi Szín-
köré.

BRIT ÖSZTÖNDÍJ

A British Council ösztöndíjat ajánl
1996/97-re magyar művészek és mű-
vészeti adminisztrációban dolgozók
számára, hogy ismereteiket Nagy-
Britanniában bővíthessék.

Jelentkezni lehet szakirányú kép-
zettség és legalább két év szakmai ta-
pasztalat birtokában.

Az ösztöndíj brit művészeti intézmé-
nyeknél töltendő szakmai gyakorlatra
vagy iskolai, illetve tanfolyami képzés-
ben való részvételre kérhető. Előnyt él-
veznek azok, akik angliai képzésük he-
lyét maguk biztosítják és esetleg vala-
milyen angol ösztöndíjban is részesül-
nek. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell
szakmai terveiről és arról, hogy a kép-
zést követően vissza fog térni Magyar-
országra.

A British Council a tandíjhoz és az
angliai tartózkodás költségeihez járul
hozzá.

Időtartam: 3 -10 hónap
(1996 áprilisa és 1997 júniusa között)
Jelentkezési határidő :1995. október 30.
Jelentkezési lapok és felvilágosítás

kérhető Gáncs Andreánál, Arts Unit,
British Council, 1068 Budapest,
Benczúr u. 26.


