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A legjobb új magyar dráma: PARTI NAGY LAJOS: MAUZÓLEUM

A legjobb rendezés: GOTHÁR PÉTER (Edward Albee: Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

A legjobb zenés előadás: Dés László-Geszti Péter-Békés Pál: A DZSUNGEL KÖNYVE (Pest Színház)

A legjobb alternatív előadás: ZÁCH KLÁRA (Stúdió K.)

A legjobb női alakítás: CSOMÓS MARI (Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros; Vénász, Új Színház)

A legjobb férfialakítás: KAMARÁS IVÁN (Othello, Budapesti Kamaraszínház)

A legjobb női mellékszereplő: LÁZÁR KATI (Vérnász, Ivanov, Új Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: HOLL ISTVÁN (Ivanov, Új Színház)

A legjobb díszlet: ANTAL CSABA (Ivanov, Új Színház) és BAGOSSY LEVENTE (Leonce és Léna, Kecskemét)

A legjobb jelmez: SZAKÁCS GYÖRGYI (Elnöknők, Kamra; Az öreg hölgy látogatása, Kaposvár)

Különdíj: KISS CSABA (a Győri Padlásszínház előadásaiért)

Pocsék évad volt, nagyszerű évad volt, kiüresedett a színház, új tartalmakkal
telítődött a színház, alig volt mérhető teljesítmény, gazdag kínálat volt díjra esélyes
teljesítményből, itta vég, biztató a jövő.

Körülbelül ez a kép bontakozik majd ki az olvasó előtt, ha abszolválja huszonhét
színikritikus összefoglalóját az elnyúlt évadról. És ezt nem azért bocsátom előre, hogy
diszkreditáljam kollégáimat, kvázi a magyar színikritikát. Ellenkezőleg. Az összkép
ugyanis éppen így hiteles. Ezekkel a látszólag kibékíthetetlen ellentmondásokkal,
amelyek a nézőpontok, színházfölfogások, ízlések, vérmérsékletek és etikai mércék
különbségét tükrözik. Ha gyakorló színházi embereket kérdeznénk, hasonló ered-
ményre jutnánk, legföljebb a nyilatkozók többsége nem adná nevét a véleményéhez.
Bárcsak a szélesebb közvéleményben, a közönségben is hasonló szélsőséges szen-
vedélyeket ébresztene a teátrum, mint hivatásos képviselőiben.

Ha a jelenség okait keressük, én arra szavazok, hogy a magyarázat magában a
színházban rejlik. A korábbi évadok és politikai érák után, amelyekben a színház

funkciója egyértelmű volt, mostanra sok minden átértékelődött, és újra a legegy-
szerűbb kérdéseket kell föltennünk. Mi a színház? Mire való? Milyen legyen, hogy
megérintsen bennünket? A válaszok, ha vannak egyáltalán, bátortalanok és bizony-
talanok. És a bizonytalanság ránk, kritikusokra is átragad.

Mindamellett, ha valaki végigolvassa az itt következő rezüméket, tapasztalni
fogja, hogy a végkövetkeztetések szélsőségei (lenére az értékítéletek lényegében
megegyeznek. Más szóval, a legellentétesebben gondolkodó bírálók is nyolcvan
százalékban ugyanazokat a teljesítményeket helyezték a csúcsra. Ez a paradoxon
föloldása, ami újra megerősíti azt az igazságot, hogy a szubjektív vélekedésekből
összerakható a létrejött értékeket hitelesen regisztráld objektív kép.

Úgy döntöttünk, hogy ezúttal nem spóroljuk meg az olvasónak a bővebb név- és
címsor összeállítását. A szorgalmi feladatot bárki elvégezheti azon az áron, hogy
„útközben" megismerkedik a kritikusok érvkészletével.

K. T.

BARABÁS TAMÁS
Pesti Műsor

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Venyegyikt Jero-
fejev: Walpurgis-éj, Katona József Színház; Albee:
Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújvá-
ros)
A legjobb zenés előadás: Tolcsvay-Müller-Müller: Isten
pénze (Madách Színház)
A legjobb alternatív előadás: Parti Nagy Lajos: A test
angyala (Merlin Színház)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház- Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Gáspár Sándor (Egerek és em-
berek, Rozsdatemető, Redl, Thália Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Szirtes Ági (Mauzóleum,
Elnöknők, Kamra)
A legjobb férfi mellékszereplő: BenkőGyula (Hermelin,
Vígszínház)
A legjobb díszlet: Horgas Péter (Mauzóleum, Kamra) A
legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Szerelem, Radnóti
Színház-Sopron; Rozsdatemető, Thália Színház; Cse-
resznyéskert, Katona József Színház)
Különdíj: Mácsai Pál (Art meséld el, Pista!, Komédium)
és Sas József (Sasazértis, Mikroszkóp Színpad)

Nem volt ez túl erős szezon, inkább azt hiszem, alul-
múlta a sokévi átlagot, de ez nem könnyíti meg a
választást egyik-másik kategóriában. Némelyikben,
számomra legalábbis, kifejezetten tolongás volt a leg-
jobb cím elnyeréséért.

A legjobb új magyar dráma persze nem (sohasem)
ez a kategória. Itt legfeljebb Fábri Péter Az élő álarc és
Parti Nagy Lajos Mauzóleum című drámája között vá-
laszthattam, és magasan a Mauzóleum győzött. Na-
gyon tetsző rendezéssel már bővebben találkoztam.
Például Simon Balázs Átváltozásokja, Rudolf Péter A
legyezője, Alföldi Róbert Hajlama, Verebes István Csupa
ballábja, Valló Péter Szerelemje, Szilágyi Tibor Kedves
hazugja és Máté Gábor két rendezése (Mauzóleum;
Hermelin) komolyan tetszett, míg az utolsó körben
ketten maradtak, Ascher Tamás (Élnek, minta disznók;
Elnöknők) meg Gothár Péter (Nem félünk a farkastól;
Walpurgis-éj). Végül is az utóbbi mellett döntöttein.

A legjobb zenés előadás? Az Operettszínház pro-
dukciói közül egyik sem került a listámra, pedig tulaj-
donképpen a győztesnek is onnan kellene kikerülnie,
de hát... Szóval a La Mancha lovagja (Nemzeti), A
dzsungel könyve (Pesti Színház) és az Isten pénze
(Madách) közül válogattam ki az Isten pénzét. A legjobb
alternatív? Bevallom, jóllehet erről sok szó esett a
kritikusok múlt évi vitáján, ma sem tudom pontosan, mi
az. Magam a Merlin Színház éttermében színre vitt

Parti Nagy-darabog s annak előadását, A test angyalát
választottam, remélem, mások is eléggé alternatívnak
találják.

A következő neveket írtam fel a legjobb női alakítás
kategóriába: Kováts Adél (Szerelem; Delila), Margitai
Ági (Delila), Vári Éva (Jó éjszakát, mama!), Igó Éva (A
legyező), Eszenyi Enikő ("Hermelin; Macbeth), s végül,
akire szavazok: Csomós Mari (Nem félünk a farkastól).
A legjobb férfialakítók: Kulka János (Szerelem), Garas
Dezső (Miatyánk), Sinkó László (A világjobbító), Bubik
István (Egerek és emberek), Jordán Tamás (Don Qui-
jote átváltozásai), Bálint András Nem félünk a farkas-
tól), Lukács Sándor (Átváltozások; Búcsúszimfónia),
Rátóti Zoltán (Hajlam; Az élő álarc), Balázs Péter
(Delila), Koltai János (A karmester). S végül hármas
bravúrjáért (Redl; Rozsdatemető; Egerek és emberek)
Gáspár Sándort választottam a legjobb férfialakítás
díjára.

Ami a legjobb női mellékszereplőket illeti, feljegyez-
tem Pogány Judit (Csupa balláb; Elnöknők), Nagy Mari
(Nem félünk a farkastól), Hernádi Judit (Hermelin), Földi
Teri (Ahogy tesszük), Csákányi Eszter (Elnöknők; Élnek,
minta disznók), Básti Juli (Élnek, mint a disznók), Tábori
Nóra (Mágnás Miska) nevét, s a győztesét, Szirtes Ágiét
(Mauzóleum; Elnöknők). A férfi mellékszereplők közül
nagyon tetszett a Mauzóleumban Szacsvay László,
Újlaki Dénes, Benedek Miklós,
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Tóth József, aztán Reviczky Gábor a Macbethben és A

dzsungel könyvében, Lukáts Andor az Élnek, mint a
disznókban, Schnell Ádám a Delilában és a Párizsi
divatban, Szirtes Gábor a Redlben és a Figaró válikban,

Végh Péter egyszerre négy epizódban (Szent Péter
esernyője) és végül, akit elsőül kellett volna monda-
nom mint (nálam) győztest: Benkő Gyula néhány perce

a Hermelinben.
Három díszlettervező közül Horgas Pétert (Mauzó-

leum) választottam, futott még Khell Csörsz (Nem
félünk a farkastól; Cseresznyéskert) meg Götz Béla
(Isten pénze). A jelmeztervezők közül kitűnt Dőry Virág
(Ahogy tesszük; Nem félünk a farkastól), Berzsenyi
Krisztina (Mauzóleum; Walpurgis-éj). S a legjobb: Sza-
kács Györgyi (Szerelem; Rozsdatemető; Cseresznyés-
kert). A különdíjat megosztva adnám Mácsai Pálnak
(Azt meséld el, Pista!, Komédium) és Sas Józsefnek
(Sasazértis, Mikroszkóp Színpad).

BÉRCZES LÁSZLÓ
Színház

A legjobb új magyar dráma: Bereményi Géza: A jéghe-
gyek lovagja és Parti Nagy Lajos: Mauzóleum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Bozsik Yvette: Lakodalom
(Közép-Európa Táncszínház)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos:
Mauzóleum. A Kamra előadásában Kiss Eszter
(lschlerné) és Benedek Mlklós (Cseleszta)

A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly (Tartuffe, Thália
Színház) és Lukács Sándor (Átváltozások; Búcsúszim-
fónia, Vígszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász, Új
Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Hall István (Ivanov, Új
Színház)

A legjobb díszlet: Árvai György (Vérnász, Új Színház)

A legjobb jelmez: Bozóky Mara (Lakodalom, Közép-Eu-
rópa Táncszínház) és Szakács Györgyi (Elnöknők,
Kamra)

Külőndíj: Kiss Csaba a Győri Padlásszínház elő-
adásaiért

Mauzóleum és A jéghegyek lovagja: két drámakísérlet.
Tökéletesen ellentétes irányú kihívás. Az egyikben em-
berek, akiknek nincsen saját történetük - mára kezdet
kezdetén füstbe megy a történés vége -, nincsen saját
szavuk, nincsen saját tettük. Csak a bérházba pottyan-
tott véletlen létezésük van, töredékek, roncsok, elhara-
pott szótagok vannak - s mindebbe beleköltözik egy
virtuóz író. A hallgató számára varázslatos, itt és most
irodalom születik - már csak az a kérdés, mi a teendő
ezzel a színházban.

A másikban évszázadokkal ezelőtti emberek jelen-
nek meg sok száz kilométerrel odébb. Szándékaikat

kimondják, és amit kimondanak, megteszik. Ott és
akkor dráma születik - már csak az a kérdés, mit tesz
ezzel az itt és most élő színház.

Albee drámája generációm ponyvabibliája volt. Jött
is kifelé a könyökünkön. Nem igazán értettem, mit
akarhat vele ez a Bulgakovon, hatvannyolcon, poszt-
Közép-Európán, örök-Balkánon és magyar irodalmon
nevelkedett művész, Gothár Péter. Eredetileg talán nem
is akart semmit, de aztán érzékeny és barbártenyerével
életet pofozott ebbe a kitűnően megírt értelmiségi nya-
valygásba, brutálisan és bátran, de mindenekelőtt
őszintén azt mondta, hogy például bizonyos mennyiségű
whisky elfogyasztása után, hajnali négykor „toalett" után
érdeklődni egyszerűen okádást jelent, ötvenes
értelmiségiként szenvedő képet vágni és a múlton
kérődzni csupán annyi energia kibocsátása, amennyi
az öngyújtóként üzemelő hungarocell-macskakő fel-
emeléséhez szükséges, a yuppie-karrier során kifej-
lesztett izmok pedig talán elegendőek n számú
fekvőtámaszhoz, de nem feltétlenül elegendőek egyet-
len érvényes gyakorlathoz az ágyban... Szóval vagy az
van, hogy Gothár mostanában jó formában van (ha van
ilyen a művészetben), vagy mi, későn ébredő, utólagos
felfedezők kezdjük észrevenni, hogy Gothár eleve jó
formájú, formátumos kortársunk.

A Lakodalomra nem fog senki szavazni, de - remé-
nyeim szerint - csak azért nem, mert az évad legvégén
mutatták be. Bozsik Yvette megcsinált egy szép, pon-

tos, igényes Mandarin-változatot, és úgy mellékesen

megkoreografálta a Hungarian Rock folytatását. Ez
szép, pontos és igényes, mindeközben végtelenül hu-
moros és szeretetteljes. Nem csak jólesik és meghat,
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hogy kontinensek közt röpködő, táncos nagykövetünk,
Yvette nem feledkezik meg rólam, sárba-porba-macs-
kakőbe ragadt közép-európai magyar hősről, még azt

is megélem e Lakodalom közben, hogy Bozsik Yvette
is csak általam-velem tud legtöbbet mondania világról
(az pedig már magától értetődő ráadás, hogy a Közép-
Európa Táncszínház tagjai remekül táncolnak, sőt kiváló
színészek).

Csomós Mari a legjobb pillanatban játszotta el Mar-
thát. Akkor, amikor mi („utólag felfedező" kritikusok)
és a profi, de/és/tehát kényelmes színházcsinálók jó
szándéktól vezérelve belepréseltük volna őt az ércnél
zengőbb, méltóságos nagyasszony masszív és örökre
mozdíthatatlan szobrot gyártó öntőformájába. Csomós
Mari csak azért is - illetve teljesen természetesen -
lehetett közönséges és ordenáré, lehetett kihívó és
erotikus, lehetett banya és bombanő - és közben termé-
szetesen ércnél zengőbb, méltóságos nagyasszony volt.

A sorban következő Eperjes Károly Tartuffe-jét is jó
lenne valami frappáns mozdulattal kipipálni. Csakhogy ő

Taub Hetvenkedője óta - de talán már az Ascher-féle

Hazatérés bokszolója óta - egy számomra feloldhatat-
lan paradoxonnal szembesít: kész öntőformából lép be
a színpadra, a klisét hozza elém, és a határozott kontú-
rokon belül teremt minden porcikájában élő és fantasz-
tikusan izgalmas személyiséget.

Lukács Sándor arra figyelmeztet - például engem -,
hogy a színházban rengeteg megtanulnivaló van,
szóval profivá kell válni, s közben arra figyelmezteti a
profikat, hogy a rutin nem feltétlenül kiürült formák
fásult ismételgetését jelenti. Jelentheti a bölcsességet, a
bátorságot, a lélek megőrzött szabadságát is.

Lázár Kati egy kitűnő Vérnász-előadásban az egyet-
len - viszonylag - szabad embert játssza. Pedig ő a
cseléd. De szabad, mert cselédként a történeten kívülre
szorulva megfigyelő lehet; szabad, mert tudja és önma-
gának be is vallja azt, amit a többiek elhazudnak: az
emberi természetet semmilyen szabály és törvény nem

gyűri le, élet és halál nem préselhető a szokások és a
ráció korlátai közé.

Holl István az Ivanov egyik legmulatságosabb és
legtragikusabb alakját rajzolja meg. Eljátssza a kisszerű
papucsférjet, megmutatja, hogy ez az ember pontosan
látja önmagát kívülről, de hiába, csak azt tudja kérdez-
getni széttárt karral: most mit csináljak? Am amikor ő
velünk együtt azt hinné, menthetetlen, akkor megha-
ladja önmagát, és ez a jóravaló, gyáva kicsi ember azt
mondja, nem baj, ha botrány lesz. 0, aki mindenkitől
fél, azt mondja, nem számít, mit mondanak mások. Az
számi, ki kit szeret. Ő aztán tudja.

Árvai György nem díszletet talált ki, hanem teret
teremtett. Végtelenül egyszerűt, masszívat, tömbsze-
rűt, erőset - és szépet. Olyat, mint Lorca szövege. A

Vérnász tere főszereplő, de az előadás soha nem erről
szól. Ez a tér nincs, illetve csak a történés által létezik.
A történés pedig általa.

Bozóki Mara is, Szakács Györgyi is a lentieket, az
alul lévőket, élőket öltöztette - briliánsan. Mi kellhetett
ehhez: emberismeret és arányérzék. Sorsot kell meg-
látniuk a felvillanó „semmiben": mondjuk, a felbukkanó
Moszkva téri zokniárus gyűrűsujjában, a pályaudvari
takarítónő cicanadrágjában vagy éppen az omladozó
ház koszlott kisablaka mögött bámészkodó néni haj-
csatjában. A civil holmi aztán színházi jel/mez/be csú-
szik át, elszakad a konkrét élménytől, és beépül a
konkrét előadásba. Más lesz, és ugyanaz marad.

Kiss Csaba mértéktartóan fogalmaz, okosakat mond,
bátran átír, bizalmat ad a színésznek, csapatban gon-
dolkodik - és folyamatosan azt kérdezi, mi a színház.
A múltra támaszkodik, és új színházat teremt. Ezt most
Győri Padlásszínháznak hívják.

A legjobb rendezés: Nem félünk a farkastól.
Rendező: Gothár Péter

BOGÁCSI ERZSÉBET
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Dürrenmatt: Az
öreg hölgy látogatása, Kaposvár) és Gothár Péter
(Albee: Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház -
Dunaújváros)

A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros) és Vári Eva
(Tóték, Pécsi Harmadik Színház)

A legjobb férfialakítás: Lukács Sándor (Búcsúszimfó-
nia, Vígszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász, Új
Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kovács Zsolt (Az öreg
hölgy látogatása, Kaposvár)

A legjobb díszlet: KheIl Zsolt (Az öreg hölgy
látogatása, Kaposvár)

A legjobb jelmez: -
Különdíj: Kiss Csaba a Győri Padlásszínház évadáért

Úgy szeretnék m i d i g szavazni, hogy a legjobb szó
csakugyan jeleset, szinte tökéleteset jelentsen, ne csu-
pán viszonylagos értéket. Ez egyre kevésbé sikerül.
Ráadásul ilyenkor szívesebben adnék nyomatékot
olyan teljesítményeknek, amelyek előre is mutatnak.
Ami végképp nem ment az idén. Így jelöltem a legjobb
rendezésre, megosztva a voksot, egy-egy produktumát
annak a realista fogantatású iskolának, amely különben
egyre kedvszegőbb. A kihúzott kategóriák arra utalnak,
hogy nem voltam hajlandó több kompromisszumot
kötni magammal. Több örömöm volt a színészi alakí-
tásokban, még tudtam volna szaporítani is a neveket.
Ami a különdíjat illeti: igazán arra vagyok kíváncsi, mire
jut majd Kiss Csaba ebben a szellemileg és stilárisan
elöregedő színházi közegben.

BŐGEL JÓZSEF

A legjobb új magyar dráma: Schwajda György: Mi-
atyánk

A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Arden: Élnek, mint a
disznók, Katona József Színház)

A legjobb zenés előadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsun-
gel könyve (Pesti Színház)

A legjobb alternatíva előadás: Zách Klára (Stúdió K.)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Kamarás Iván (Othello, Buda-
pesti Kamaraszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Csákányi Eszter (Élnek,
minta disznók, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Barkó György (Tóték,
Pécsi Harmadik Színház)
A legjobb díszlet: auer Gyula (Miatyánk, Szolnok; V.
Frank, Nyíregyháza
A legjobb jelmez: Torday Hajnal (Szent Johanna, Nyír-
egyháza)

Különdíj: Verebes István (Szent Johanna, Nyíregyhá-
za) és Gaál Erzsébet (Ahogy tesszük, Várszínház; Nép-
irtás, József Attila Színház; Bernarda Alba háza, Sze-
ged); Varjú Olga (Szent Johanna, Nyíregyháza); Gáspár
Tibor (A nép ellensége, Békéscsaba)
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Igazi „történelem végi" színi évad volt. Folytatódott a
mindennemű értékrendválság és -váltás: elkötelezett
vagy művész, avagy kommersz (szórakoztató), vagy
netán alternatív színház legyen az egyes színházi for-
máció, műhely, többtagozatos színházi konstrukció,
illetve ezek többsége vagy kisebbsége? Kinek játsszék,
alkosson az ilyen vagy amolyan színházi társulat, az
értelmiségnek, az elitnek, különböző közönségrétegek-
nek, netán mindegyiknek, együtt vagy külön-külön ta-
gozatokban, felállásokban? Miképpen alakuljon a szín-
házi struktúra, aprózódjanak-e el a nagyobb színházi
formációk, legyen minél több befogadó színház, köz-
hasznú társaság vagy betéti társaság, legyen több vagy
kevesebb repertoárszínház, művészszínház, stagione
vagy teatro stabile?

Voltak bizonyos strukturális változások. Lényegé-
ben csődbe ment a Thália Színház, a Rock Színház,
többszörösen megpördült az egész fővárosi zenés
színházi hálózat, miközben tovább erősödtek a fővárosi
prózai színházak zenés-táncos színházi ambíciói.
Csődbe ment a Tivoli-koncepció is, s szaporodtak az
ingadozások, kinek és mikor kell átvenni, megszüntetni
vagy tovább üzemeltetni és milyen formációban a Já-
tékszínt, a Budapesti Kamaraszínházat.

Ezenközben a Fővárosi Önkormányzat, a Színész-
kamara, a Magyar Színházművészeti Szövetség, a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium illetékes vagy
kevésbé illetékes szervei, képviselői olykor a legellen-
tétesebben nyilatkoztak és cselekedtek szponzorálási
és strukturális ügyekben. Vidéken teljesen új struktu-

A legjobb zenés előadás: A dzsungel könyve a
Pesti Színházban. Kútvölgyi Erzsébet (Bagira),
Dányi Krlsztián (Maugli) ós Reviczky Gábor
(Balu) (Koncz Zsuzsa felvételei)

rális felállásban indult és dolgozott többrendbeli mű-
vészeti eredménnyel a kecskeméti Katona József Szín-
ház, némiképpen a Pécsi Nemzeti Színház is. Az évad
végére felőrlődött a Szegedi Nemzeti Színház korábbi
vezetési és művészeti konstrukciója: a színház és
egyúttal a Szegedi Szabadtéri Játékok új koncepciót,
vezetést és művészeti apparátust kapott. Váltakozó
sikerrel folytatódott Schwajda György kísérlete arra
nézvést, hogy a szolnoki Szigligeti Színház egyszerre
legyen populáris, szórakoztató és művészszínház. Az
évad végére derült ki, hogy a Miskolci Nemzeti Szín-
házból az ottani sikeres, majdnem négytagozatú szín-
házi építkezésből máshová rajzás várható. Felőrlődni
látszik egy majdnem tízéves munkának, színházi mű-
helyépítésnek több eredménye az egri Gárdonyi Géza
Színház sorsának új fordulatában. A Győri Nemzeti
Színház, a debreceni Csokonai Színház, a veszprémi
Petőfi Színház, a békéscsabai Jókai Színház és a zala-
egerszegi Hevesi Sándor Színház egyre több művészeti
eredménnyel folytatta a több műfajú, többágazatú,
több közönségrétegre alapozott munkát.

Az évad során fogyatkozni látszottak a tisztán elkö-
telezett, a tisztán művészszínházi, sőt a tisztán exp-

resszív, önkifejező, önmegvalósító színház pozíciói, tö-
rekvései. Megfigyelhető volt az alternatív színházi vi-
lágkép, szemlélet, rendezés fokozottabb beáramlása a
hivatásos színházakba, olyannyira, hogy a fővárosi és
a vidéki színházak jelentékeny részében, akár stúdió-
előadásként, akár újmódi kamaraszínházi előadásként,
esetleg speciális drámai terekben egyre gyakrabban
hoztak létre lényegében alternatív színházi előadá-
sokat, miközben új társulatok, produkciók létrejöttéhez,
folytatásához (Merlin, Bárka) is mintegy segítséget
adtak. A belső alternatív színházi előadásokra jó példa
a Vígszínház, a József Attila Színház, a Nemzeti
Színház-Várszínház-Refektórium, a Kolibri Színház, a
Budapesti Kamaraszínház, a Miskolci Nemzeti Színház,
a debreceni Csokonai Színház, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház,
a Pécsi Harmadik Színház, a Győri Nemzeti Színház
több, olykor országos feltűnést és elismerést keltő
produkciója. Mindezzel párhuzamosan folytatódott az
alternatív színházak újraalakulása (Stúdió K.), szerve-
zeti, művészeti megerősödése, a Független Színpad és
az Egyetemi Színpad körüli bizonytalanságok ellenére.

A rendezői kultúra tekintetében hátrább szorult a
régi kaposvári, szolnoki, miskolci, Katona József szín-
házi iskolák nem egy képviselője, részben generációs,
részben színházi világképi okokból. Előrenyomulóban
van egy középgenerációs vagy legutóbb kiképzett gár-
da, a legjelesebb alternatív rendezőkkel egy sorban.
Fogyatkozóban van a prekoncepciós, az elkötelezett,
önkifejezős rendezés, gyakoribb a színészközéppontú
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rendezői munka. A legjelentősebb sikereket az éri el,
aki rendező, színészpedagógus, dramaturg (adaptáló,
átalakító) egy személyben. A dramaturgok kara rend-
kívül széles skálán tevékenykedik. Vannak, akik többé-
kevésbé normatív dramaturgia alapján működnek, má-
sok rugalmasabban alkalmazkodnak egy-egy színházi
műhely színházi világképéhez, néhányan csak irodalmi
titkárkodnak, de örvendetesen szaporodik az alkotó-
társ (író-rendező-színész-tervező-társ) dramaturgok
száma. Az utóbbiak tevékenységének is köszönhető,
hogy az újabb drámaírói nemzedék több tagja és alko-
tása előtérbe került. A tervezők szerepe mintha hátrább
szorult volna.

BUDAI KATALIN

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum és Tasnádi István: Bábelna
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk
a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Teatro Godot (Krétakör
Színház)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Gálffi László (Othello, Budapesti
Kamaraszínház; Hermelin, Vígszínház) és Kamarás
Iván (Othello, Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász, Új
Színház) és Vándor Éva (Csupa balláb, Volpone, József
Attila Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Holl István (Ivanov, Új
Színház)
A legjobb díszlet: Pauer Gyula (Peer Gynt, Kaposvár)
A legjobb jelmez: Jánoskuti Márta (Hermelin, Vígszín-
ház)
Különdíj: az Elnöknők három színészének: Csákányi
Eszter, Pogány Judit, Szirtes Ági (Kamra); Szakonyi
Károlynak A félkegyelmű adaptációjáért (Debrecen);
Kiss Csabának három győri rendezéséért (Győri Pad-
lásszínház)

Fura évad volt, sok papírforma szerint nagynak
ígérkező előadás csalódást okozott (például a vígszín-
házi Macbeth, a Pesti Színház lvanovja vagy a Thália-
beli Tartuffe), és sok különleges részeredmény, kiugró
teljesítmény született. Ezek közé tartozik az általam már
tavalyi munkájukért is nagyra becsült Krétakör Színház
bátor és önironikus Teatro Godot-ja, s tulajdonképpen
az aktualitása miatt késpengén egyensúlyozó szatíra,
Tasnádi István Bábelnája is, amely egy, az utóbbi évti-
zedben szinte már teljesen eltűnt műfajt támasztott fel
sikeresen.

Egyértelmű volt számomra, s minden egyéb múlt-
béli vagy eljövendő díjeső ellenére is csak azt mondha-
tom: ebben az évadban engem leg jobban a Nem félünk
a farkastól pazar, minden ízében remekre csiszolt
előadása rázott meg, s a kiváló, egyenrangú négy
szereplő közül is leginkább Csomós Mari játéka.

Amikor részeredményekről szóltam, akkor olyan
előadásokra gondolok, amilyen a Máté Gábor rendezte
vígszínházi Hermelin, amely több szempontból sem
volt kifogástalan, de Gálffi László egyre gazdagodó és
alakításról alakításra mélyülő, figyelemre méltó színé-
szetének különleges állomása volt. Erő, bátorság, alá-
zat és tehetség sűrűsödött Kamarás Iván színháztörté-

neti kuriozitású Othellójában, melynek hatása alól még
az idegenkedők sem szabadulhattak.

Az évad és Novák Eszter pályakezdésének jelentős
epizódja volt García Lorca Vérnásza, még akkor is, ha a
realitások drámája és a lélek költészete nem illeszkedett
is hézagmentesen egymáshoz. Lázár Kati derűsen
bölcs és mindentudó cselédasszonya az origót, a nor-
malitás alapfokát képviselte ebben a keskenyre préselt
szájú zord világban.

Vándor Évának én mindenre szavaznék díjat, ami-
ben csak látni lehet őt, valószínűleg egy zsebkendő
szerepében is remek dolgokat találna ki. Két, alapjában
nem túl jelentékeny előadásból is „kiragyogott".

Holl István már a Don Juanban is díjra érdemeset
nyújtott tavaly néhány mondatával. Itt most szinte
egymaga eljátssza a csehovi életkudarcok esszenciáját:
hihetetlenül jó művészi kondícióban, példamutatóan.

Bár szívemet nem érintette meg a kaposvári Peer
Gynt, ami tény, az tény: a látványvilága különlegesen
szép és invenciózus volt - Pauer Gyula munkája.
Jánoskuti Márta jelmezei mellé pedig nem kellenek
jelzők: aki látta, tudja, mire gondolok. (Ugyancsak ide-
gen maradtam például a Verebes István rendezte Szent
Johanna előadásán, de a következetes és jól tervezett
ruhák megragadóak voltak.)

A fura évad kitűnő csapatmunkákat is hozott: a
Vérnász előadása mellett ilyen volt a Mauzóleumé, s
ilyen az osztrák író, Schwab Elnöknők-jének Kamra-
beli előadása, Ascher Tamás rendezésében. Amit a
három színésznő produkált: páratlan.

Szép, nagyszabású, elegáns előadás kerekedett A
félkegyelműből Debrecenben Lengyel György rendezé-
sében, sok kitűnő alakítással (Bertók Lajos, Varga Má-
ria, Szalma Tamás), s ez a Dosztojevszkij-mű eredeti
írói közelítésének is köszönhető. Bár tudom, hogy a
halmozás és egymás mellé rendelés szegényítő és
egymást kioltó is lehet, valamiképp méltatást érdem-
lőnek vélem Kiss Csaba eddigi s kifejezetten ez évi
munkáját, melybe írás, dramaturgia, rendezés egyaránt
beletartozik (és a csapatépítés is): mindhárom rende-
zése-adaptációja (Macbeth, Moliére-város, A legyező)
különleges eseménye volt az évadnak.

CSÁKI JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb zenés előadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsun-
gel könyve (Pesti Színház)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Bálint András (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház -Dunaújváros) és Kamarás
Iván (Othello, Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász;
Ivanov, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Holl István (Ivanov, Új
Színház)
A legjobb díszlet: Horgas Péter (Mauzóleum, Kamra) A
legjobb jelmez: Zeke Edit (Vérnász, Új Színház)
Különdíj: az Elnöknők színészeinek: Csákányi Eszter-
nek, Pogány Juditnak és Szirtes Áginak

A szavazatok indoklása viszonylag egyszerű; mondhat-
nám mindegyikre: „csak". Persze, ehhez egyértel-
műbb, átláthatóbb helyzet kellene.

Írom, Parti Nagyé a legjobb új magyar dráma - de
hát verseny, az nemigen volt ebben a kategóriában.
Nem állítom, hogy ez mit sem von le a szavazat érté-
kéből, de azon valóban nem változtat, hogy a Mauzó-
leuma legjobb színpadra vitt magyar mű volt az elmúlt
évadban.

A Nem félünk a farkastól inkább a legjobb előadás
volt, mint a legjobb rendezés; Gothár Péter persze jól
kitalálta, nem vitte túlzásba a rendezői koncepciót,
elengedte a színészeit - és ez is rendezés. De az
előadás legjobb eleme a színészi játék volt - Csomós
Marinak és Bálint Andrásnak ezért szavaztam egy-egy
„legjobb" díjat. A „látványos" rendezés legjobban
Ruszt Othellójában tetszett - de hát az meg nem volta
legjobb előadás, bár Kamarás Iván címszerep-
alakítását is a legjobbak között tartom számon. A
legjobb előadásra volt még egy esélyesem: Ascher
rendezése a Kamrában, Werner Schwab Elnöknők
című darabja. És - mer t szerencsére itt voltmezőny-
a Novák Eszter rendezte Vérnászon is
elgondolkodtam; a szintén Új Színház-béli lvanovon is,
bár ez utóbbinak legben talán nem a legjobbat,
inkábba legérdekesebbet, legnehezebbet adhatnám,
ha l e n n ilyen díj.

Ami a zenés műfajt illeti, nem bántam volna, ha A
dzsungel könyvet hosszas válogatás után emeltem
volna ki. Nem válogattam.

Ismét a színészek - nekik több díj járna. Mert a
legjobbak közül végül ki kellett maradnia Vári Évának,
Barkó Györgynek, Bodnár Erikának, Szacsvay László-
nak, Bubik Istvánnak, Gáspár Sándornak, Kulka János-
nak, Kováts Adélnák, Scherer Péternek és Gálffi Lász-
lónak, holott remek alakítást nyújtott mindegyikük;
volt, aki megmentett vele-általa egy egész előadást,
volt, aki „csak" elvitte a hátán, volt, aki felvillant egy
epizódban, de úgy.

A tervezők közül továbbra is nagyon kedvelem Sza-
kács Györgyi és Antal Csaba munkáit. De most Horgas
Péter és Zeke Edit tetszett a legjobban. Van mezőny -
és ez az éllovasoknak is jót tesz.

A végére hagytam, mert sehová sem fér be: Magyar-
országon az elmúlt évadban a legjobb előadást, a min-
den ízében legizgalmasabb produkciót egy angol csa-
pat, a Cheek by Jowl mutatta be, Webster pokolian
modern darabjából, az Amalfi hercegnőből. Aki látta,
tudja, hová, merre küszködik, araszol a magyar szín-
ház, és egészében véve nem is reménytelenül.

DARVAY NAGY ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum és Schwajda György: Miatyánk
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb zenés eléadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsun-
gel könyve (Pesti Színház)
A legjobb alternatív előadás: Bábelna (Szkéné Szín-
ház)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti alakítás:

- Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Gálffi László (Othello, Budapesti
Kamaraszínház; Hermelin, Vígszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász;
Ivanov, Új Színház)
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A legjobb férfi mellékszereplő: Ács Alajos (Caligula
helytartója, Debrecen; Csalóka szivárvány, Szatmárné-
meti) és Gáti Oszkár (Szerelem, Radnóti Színház -
Sopron)
A legjobb díszlet: Bagossy Levente (Leonce és Léna,
Kecskemét)

A legjobb jelmez: Dobre-Kóthay Judit (Tévedések víg-
játéka, Kolozsvár; Tartuffe, Thália Színház)

Különdíj: Kiss Csaba (a Győri Padlásszínházban folyta-
tott dramaturgi, rendezői és színházszervezői tevé-
kenységéért)

Az 1995-96-os színházi évad elszomorítóan közepes
színvonalú volt, ám a lehangoló összkép ellenére is
született néhány olyan korrekt módon megvalósított
előadás, amely emlékezetes marad, és főként több
olyan alakítás, amely színészi pályák sorsdöntő
állomását jelenti. Némely gyengén sikerült, sőt
egyenesen bukásként elkönyvelt bemutató pedig
ugyancsak tartalmazott szép pillanatokat, eredeti
ötleteket, azaz rész-eredményeket, mint Mohácsi

Mágnás M i s k a vagy Verebes Szent Johannája.
Csomós Mari szinte felülmúlhatatlan alakítása miatt

az évad favoritja Gothár Péter Albee-rendezése volt,
ebben a George-ot játszó Bálint András is eddigi
pályájának csúcsához érkezett. Bálint mint igazgató
elégedett lehet a Radnóti Színház másik koproduk-

ciójával, Barta Lajos Szerelem című darabjának
előadásával is, amely főként Kulka Jánosnak, Kováts

Adélnak és Gáti Oszkár néhány szavas, mégis torok-
szorítóan szép epizódalakításának köszönhetően szin-
tén jól sikerült.

Társulati összjáték szempontjából kiemelkedőnek

tartom a Kamra Mauzóleum és a kecskeméti Katona

Józef Színház Chioggiai csetepaté című bemutatóját.
Ugyancsak Kecskeméten, az ifjú Bagossy László

Leonce és Lénája az ironikus és önironikus rendezői
koncepció, a díszlet, a világítás, a látvány szempontjából
az évad egyik legfigyelemreméltóbb produkciója lett.

A fiatal rendezőkre különben az idén is oda kellett
figyelni, noha Novák Eszternek, Hargitai Ivánnak, talán
Simon Balázsnak is jobban sikerültek a tavalyi évadban
színre vitt előadásai.

Az Országos Színházi Találkozó változatos képet
nyújtó válogatásából az tűnt ki, hogy az alkotók és
műhelyek közül többen megpróbálnak túllépni a ha-
gyományos, „kizárólag színészközpontú" előadásmó-
don, és igyekeznek a színházi eszközök összességét
alkalmazni az előadásokban. Sajnos a dicsérhető
szándék egyelőre nem valósult meg. A kísérletek
zömmel a látványosság szintjén mozogtak, s a
látványelemek túlburjánzása széttördelte az
előadásokat, korlátozta a színészi lehetőségeket, mint

a miskolci Amalfi hercegnőben. Az eredeti (és nem
eredetieskedő) látás-mód, a totális színház
lehetőségeinek keresése viszont akkor is dicséretes,
ha még nem jár sikerrel.

Eredetiség, kiváló szakmai tudás, kivételes színészi
alakítások és egyéni színpadfilozófia találkoztak Ruszt

József Othello-rendezésében, melynek címszerepét
Kamarás Iván érdekesen és nagyra értékelhetően ját-
szotta el. Nekem azonban még nála is jobban tetszett
Gálffi László Jagója. (Gálffi egyébként a Shakespeare-
szereptől eltérő színészi hozzáállást követelő, Vígszín-

ház-beli főszerepét is kitűnően oldotta meg, de a Her-
melin-előadás távolról sem állt ugyanezen a magasla-
ton.)

A „hagyományos előadásokon" belül a pécsi Tó-
tékban Vári Éva remekelt ismét, és színészi pályafutá-
sának egyik fontos állomásához érkezett Szalma

Tamás is a debreceni Caligula helytartója
címszerepében. Méltó partnere volt a Barakiást
megszemélyesítő szatmári Ács Alajosnak. Ascher
Tamás Elnöknők-előadásának mindhárom szereplője,
Csákányi Eszter, Pogány Judit és Szirtes Ági szintén
díjat érdemelne.

Az általam legjobb zenés előadásként feltüntetett A

dzsungel könyvet pedig valójában nem itt kellett volna

jeleznem, ugyanis a Pesti Színház előadása nem
aknázta ki az új musicalben rejlő lehetőségeket, tehát
nem a produkciót, a művet értékelem. A különdíjjal
viszont az idén (szerintem) egyedül Kiss Csaba széles
körű szín-házi tevékenysége ismerhető el.

A legjobb alternatív előadás: Zách Klára (Stú-
dió K.). Csabai Judit (Rozália) és Homonnai
Katalin (Klára) (Hévizi Mónika felvétele)
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DÖMÖTÖR ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum

A legjobb rendezés: Kiss Csaba (Shakespeare: Mac-
beth, Győr-Kecskemét)

A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: A csodálatos mandarin
(Katona József Színház)
A legjobb női alakítás: Csákányi Eszter (A test angyala,
Merlin Színház; Elnöknők, Kamra)
A legjobb férfialakítás: Fekete Ernő (Walpurgis-éj, Ka-
tona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Láng Annamária (Teatro
Godot, Krétakör Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Holl István (Ivanov, Új
Színház)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ivanov, Új Színház)

A legjobb jelmez: Berzsenyi Krisztina (Mauzóleum,
Kamra; Walpurgis-éj, Katona József Színház)

Különdíj: -

További kedvenceim az évadban:
1. Nagy András: Alma
2. Mauzóleum (Kamra), Amalfi hercegnő (Miskolc),
Szerelem (Radnóti Színház - Sopron), Nem félünk a
farkastól (Radnóti Színház - Dunaújváros), A test an-
gyala (Merlin Színház), Tóték (Pécsi Harmadik Szín-
ház), Othello (Budapesti Kamaraszínház), Alma (Thália
Színház)

3.-
4. A legyező (Pesti Színház)
5. Csomós Mari (Nem félünk a farkastól, Radnóti

Színház - Dunaújváros, Vérnász, Új Színház), Tóth
Ildikó (Ivanov; Vérnász, Új Színház), Szilágyi Enikő (Mi,
hárman, Debrecen)

6. Kamarás Iván (Othello, Budapesti
Kamaraszínház), Tóth József (Mauzóleum, Kamra;
Bábelna, Szkéné Színház), Kulka János (Szerelem,
Radnóti Színház - Sopron), Scherer Péter (Macbeth,
Győr-Kecskemét), Horváth Lajos Ottó (Amalfi
hercegnő, Miskolc)

7. Bodor Erzsébet (A sárkány feje, Kaposvár), Igó
Éva (A legyező, Pesti Színház), Nagy Mari (Nem félünk
a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

8. Méhes László (A dzsungel könyve, Pesti Szín-
ház), Tamási Zoltán (Bábelna, Szkéné Színház)

9. Horgas Péter (Mauzóleum, Kamra), Csanádi
Judit (Redl, Thália Stúdió; Macbeth, Győr-
Kecskemét)

10. Nagy Éva (Alma, Thália Színház)

GABNAI KATALIN
Színház- és Filmművészeti Főiskola

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb zenés előadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsun-
gel könyve (Pesti Színház)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari a Nem
félünk a farkastól című előadásban (Koncz
Zsuzsa felvétele)

A legjobb alternatív előadás: Teatro Godot (Krétakör
Színház)

A legjobb női alakítás: Básti Juli (Élnek, minta disznók,
Katona József Színház) és Csomós Mari (Nem félünk
a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

A legjobb férfialakítás: Bálint András (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros); Horváth
Lajos Ottó (Amalfi hercegnő, Miskolc); Gáspár Sándor
és Bubik István (Egerek és emberek; Redl, Thália Szín-
ház)

A legjobb női mellékszereplő. Vári Éva (Tóték, Pécsi
Harmadik Színház

A legjobb férfi mellékszereplő: Barkó György (Tóték,
Pécsi Harmadik Színház)

A legjobb díszlet: Bagossy Levente (Leonce és Léna,
Kecskemét)

A legjobb jelmez: Berzsenyi Krisztina (Mauzóleum,
Kamra)

Különdíj: Az ÚNIMA'96 Nemzetközi Bábfesztivál nyitó
szertartásának tervezői és résztvevői: Ciróka Bábszín-
ház, Maskarás Együttes, Hattyúdal Bábszínház, ORT-
IKI, Hökkenő Bábszínház, Győri Vaskakas, Bóbita
Bábszínház, Vojtina Bábszínház és a rendező Pályi
János részére

Mint a mesék fügefája, melynek egyazon ága hordoz
friss rügyet és fonnyadó gyümölcsöt, még a kiterege-
tett műsorfüzetekből és szórólapokból fölidézve is -
vagy csak a havi bemutatók előadáscímeinek listáját
nézve - gazdagnak és igen „életesnek" mutatja magát
az elmúlt évad.

Télen és tavasszal hosszú heteket nem töltöttem
színház vagy épp magyar színház közelében, s évad
végén hoztam be a pótolnivalókat. A színházilag igen-
csak felnőttnek számító Angliában hosszan vesztegel-
ve most leírhatom: egyáltalán nem rosszaz, ami nálunk
van. Hihetetlenül 'gazdag a választék, igazi világ-ablak
van birtokunkban. Szakmai és morális készenlét, s éber
-sokszor kaján, de mindig egymást szolgáló-figyelem
jellemzi a mostani magyar színházat. Ami persze
kíméletlenül fárasztó tud lenni.

A komolyan vett évadban komoly új rendezők és új
színházak elfehéredő ujjakkal szorítják a feladatot, amit
meg kell oldani. Ezért esik jól, amikor ugyancsak új
rendezők, mint például Bagossy László Kecskeméten -

a példamutatóan elemezett Leonce és Lénával (mely-
nek remekül funkcionáló díszletét Bagossy Levente

tervezte) - vagy Schilling Árpád, a Krétakör Teatro
Godot produkciójának egyelőre „alternatív" rendezője,
feltárásra kész, ádáz figyelmét humorral képes oldani.
Ez a csúfondárosság még életmentő lehet a
későbbiekben.

Különdíjat nem csupán magas szakmai színvonala
miatt adtam a Bábos Világfesztivál szervezési ügyet-
lenségek után mégiscsak megvalósult nagyszerű
nyitóprogramjának, hanem azért is, hogy jelezzem:
van, amire - rossz magyar hagyományokat követve - a
színházi szakma egésze még mindig nem figyel
eléggé.
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Saját listámon alig találok valakit, akit a közösség
ereje, a közvetlen munkatársak személyére is szóló
koncentrációja ne segített volna abban, hogy teljesít-
ménye emlékezetes legyen. A termő és teremtő másik
elviselése, mi több, helyzetbe hozása nélkül kiemel-
kedő szólóteljesítmény mai színházunkban alig adódik.

A Katona József Színház csapata és Máté Gábor
színészt becéző rendezése nélkül Parti Nagy Lajos
darabjáról hamarabb látszana, hogy klasszikus mércék
szerint nem is olyan darab-darab, bár költői ereje átla-
gon fölüli. De ez most nem érdekes. Ami látszik, az
számít. A mosatlanra fésült hajú Benedek Miklós ko-
szos selyem házikabátja, Szirtes Ági fenékre feszülő
miniszoknyáját ellensúlyozó mű-hályogos szeme Ber-
zsenyi Krisztina sokadik szívre ható jelmezét segít rög-
zíteni emlékezetünkben.

A valóságtól lenyűgözött folytonos figyelem jelenik

meg a Katona Élnek, minta disznók című Ascher Tamás
rendezte produkciójában is, a valóban fáradónak tűnő
darab ellenére. Básti Juli zengzetes és hatalmas benne,
lobog, mint egy zászló, miközben legszívesebben vo-
nyítana. Az évad két égő szempárját Stohl András és
Hevér Gábor legtöbbször néma zenészének köszön-
hetjük.

A látott zenés produkciók közül A dzsungel könyvét
egyszerűen azért választottam, mert évad végén ez tűnt
a legkidolgozottabbnak és a legigényesebbnek.

A csúcsformában lévő Gothár Péter szemrebbenés
nélkül műtötte meg Albee darabját, hogy közelebb
tudja hozni hozzánk. Bátorságát eredményessége iga-
zolja, s két ragyogó színészi teljesítmény segíti, Cso-
mós Mari mindenen túl lévő Marthája és Bálint András
újra és újra hitetlenkedve csodálandó, remek George-
figurája.

Ha már a férfialakításoknál tartunk, meg kell emlí-
teni az egyre inkább unikummá váló típushoz, a férfi-
férfi színészekhez tartozó, kiemelkedő energiával és
egyre növekvő szakszerűséggel dolgozó, egyre több
darabban feltűnő Horváth Lajos Ottót. Mögötte ugyan-
úgy sejthető rendezői segítség dereng föl, mint ahogy
Bubik István és Gáspár Sándor kettősét meglepő mér-
tékben segítette és kényszerítette átlagon fölüli,
minőségileg egészen új teljesítmény elérésére Csizma-
dia Tibor a Redl Thália-beli produkciójában.

Csomós Mari Albee Martháját a Radnótiban
Gothárral együtt megtapossa, megkínozza, ha kell,
meggyalázza, a nagyon komolyan vett új színházi Vér-
nászt nagyon komolyan veszi. Boldog a színház, mely
vele dolgozhat.

Vári Évát és Barkó Györgyöt most Vincze János, a
Pécsi Harmadik Színház rendezője hozta olyan helyzet-
be Örkény Tótékjának dramaturgiailag igencsak lecsu-
paszított változatában, hogy mi a színészi jelenlét egy
archaikus és elementáris változatát megtapasztalhas-
suk. Pedig szakmai múltjuktól meghatározottan, közel
sem azonos stílusban dolgoznak.

Vári Eva Tótnéja egy-egy pillanatra szinte natura-
lisztikusan pontos rajzát adja asszonyi okosságnak és
idegkimerültségnek, miközben állandóan az az érzé-
sünk, hogy egy tágas bohóctréfa női clownját látjuk.

Azt, hogy Barkó György miből építkezik, meg sem
kísérlem meghatározni. Már más esetben is éreztem,
most azonban az öreg postás figurájának láttán meg-
rendülve tapasztaltam, hogy épp az elviselhetőség ha-
tárán mozog az a színészileg olykor szinte eklektikusan
fogalmazott, csak hát épp az embertelen fájdalomról

szóló információ, ami Barkó Györgyből árad. Valami
irdatlan szenvedés nyoma ez? Mint nagy színészek
esetén nemegyszer, most is elcsodálkozik az ember.
Azt érzi, bár személy szerint nem is ismeri őket, hogy
valami rettenetes közös titok birtokosai ők ketten, a
néző meg a színész, és az, aki ott láthatni engedi magát,

az bizonyság arra, hogy élve lehet maradni ezzel a
tudással. Tán éppen ezért akarjuk őt látni, s akar ő
látszani, hogy ezt hirdethesse, akárha öntudatlanul.

Végül megemlítek néhány alakítást, mely az évadot
teljessé tette, bár eddig nem adódott alkalom igazi
mélatásukra.

Kovács Zsolt Tanára Szakács Györgyi élevesztett

nadrágjában Az öreg hölgy látogatásában és
Znamenák István depressziósan értelmiségi Peer
Gyntje Kaposvárott; Kamarás Iván Ruszt József által
életre segített rendkívüli Othellója a Budapesti
Kamaraszínházban; Valló Péter és a Radnóti üde
lányai a Szerelemben: Kováts Adél, Schell Judit,
Gubás Gabi.

S nem lehet nem méltányolni az eddig nem gyako-
rolt színházi nyelv kipróbálásával járó töredelmek vál-
lalását Katona Imre Vérzuhatag című Theoréma-pro-
dukciójában és Rudolf Péter pesti színházi Goldoni-
előadásában, s a konok és rendre sikeresnek bizonyuló
törekvést a Pinczés István-Dobák Lívia páros részéről új

magyar darabok kidajkálásában (Garaczi László: Fesd
feketére! - debreceni Csokonai Színház).

GYŐRFFY MIKLÓS
Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum

A legjobb rendezés: Máté Gábor (Parti Nagy Lajos:
Mauzóleum, Kamra)
A legjobb zenés előadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsungel
könyve (Pesti Színház)

A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Eszenyi Enikő (Macbeth; Herme-
lin, Vígszínház)

A legjobb férfialakítás: Kulka János (Szerelem, Radnóti
Színház - Sopron)
A legjobb női mellékszereplő: Igó Éva (A legyező, Pesti
Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Újlaki Dénes (Mauzóle-
um, Kamra)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Merlin; Ivanov, Új Szín-
ház) és Khell Csörsz (Cseresznyéskert, Katona József
Színház)

A legjobb jelmez: Berzsenyi Krisztina (Mauzóleum,

Kamra; Walpurgis-éj, Katona József Színház) Különdíj:
A tizenegy elmegyógyintézeti ápoltat játszó
színésznek: Fekete Ernő, Lengyel Ferenc, Molnár
László, Kun Vilmos, Dévai Balázs, Hollósi Frigyes,
Rajkai Zoltán, Varga Zoltán, Hevér Gábor, Garay
József, Stohl András (Walpurgis-éj, Katona József
Színház)

Szavazataim kényszerűségből megint csak budapesti
előadásokat vehettek figyelembe.

Kétség sem férhet hozzá, hogy az évad legjobb új

magyar drámája Parti Nagy Lajos Mauzóleum című
darabja volt. Erősebb mezőnyben is a legjobbnak bizo-

nyulhatott volna. Valószínű, hogy Spiró Csirkefeje óta
nem született ilyen jelentős magyar színmű.

Ha egy színházi előadást nemcsak aszerint mérek,
hogy szakmai, így például rendezési szempontból

mennyire volt jó, hanem azt a nehezebben elemezhető
és óhatatlanul szubjektív szempontot is figyelembe
veszem, hogy milyen mély nyomot hagyott bennem,
megváltoztatta-e kicsit a világról alkotott képemet,
akkor az elmúlt szezon előadásai közül a Parti Nagy-
darab Kamra-beli előadását kell az évad legjobb
előadásaként megneveznem, és ezt a véleményemet
más kategóriában, mint „Az évad legjobb rendezése",
nem tudtam érvényesíteni. Bár Máté Gábor rendezését
sem tudnám nagyobb dicsérettel illetni annál, mint hogy
tökéletesen beleolvadt az előadásba, szavazatom itt
inkább az egész produkciónak szól, amelyből külön
kiemelném a nagyszerű színészi teljesítményeket.

Azok közül az alternatívnak minősíthető előadások
közül, amelyeket láttam, egyiket sem tudtam mint leg-
jobbat a többitől megkülönböztetni.

A legjobb férfialakítás és a legjobb férfi mellék-
szereplő kiválasztásánál megint problémát okozott,
hogy a számításba vett konkrét esetekben főszerepről
vagy mellékszerepről van-e szó. Mindenesetre Kulka
János és Újlaki Dénes mellett szavazataimhoz mérle-

geltem még Bálint András (Nem félünk a farkastól,

Radnóti Színház -Dunaújváros), Haumann Péter (Cse-
resznyéskert, Katona József Színház), Kamarás Iván

(Othello, Budapesti Kamaraszínház), Kun Vilmos
(Walpurgis-éj, Katona József Színház), Lukáts Andor

(Élnek, minta disznók, Katona József Színház), Sinkó

László (A világjobbító; Ivanov, Új Színház), Szacsvay

László (Mauzóleum, Kamra) és Szervét Tibor (Ivanov,
Vígszínház) alakítását is.

A legjobb női alakítás és a legjobb női mellék-
szereplő kategóriájában idén kisebb volt a választék.

Eszenyi Enikő mellett Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros; Vérnász, Új
Színház) és Tóth Ildikó ( Vérnász, Ivanov Új Színház),
Igó Eva mellett Lázár Kati (Vérnász, Új Színház) volt
még esélyes nálam a díjra.

A különdíjammal azt a különleges teljesítményt kí-
vántam elismerni, amellyel a Walpurgis-éjelőadásában
a tizenegy elmegyógyintézeti ápoltat játszó színész
Gothár Péter rendező irányításával a naturalista doku-
mentáció és a művészi stilizáció rendkívül kényes,
felkavaró hatású egyensúlyát teremtette meg.

HOCHENBURGER ÁGNES
Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum

A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Dürrenmatt: Az
öreg hölgy látogatása, Kaposvár; Werner Schwab:
Elnöknők, Kamra)

A legjobb zenés előadás: Tolcsvay-Müller-Müller: Isten
pénze (Madách Színház)

A legjobb alternatív előadás: Teatro Godot (Krétakör
Színház) és Bábelna (Szkéné Színház)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk ,a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros; Vérnász, Új
Színház)

A legjobb férfialakítás: Kamarás Iván (Othello, Buda-
pesti Kamaraszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Csákányi Eszter (Élnek,
minta disznók, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő. Méhes László (A dzsun-
gel könyve, Pesti Színház)
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A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Az öreg hölgy látogatása,
Kaposvár)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Elnöknők, Kamra)
és Dőry Virág (Imoga, Éjszakai Színház-Pinceszínház;
Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

Különdíj: Melis László (a győri Macbeth zenéjéért)

Amikor tavalyi értékelésem végén azt írtam, hogy az
idei évad „mérhetetlenül nehéznek" ígérkezik, még nem
tudhattam (legföljebb sejthettem), hogy sajnos a próféta
szól belőlem. Nem tudhattam, hogy a színházak
nemcsak anyagilag kerülnek a végső ellehetetlenülés
határára, hanem (mint azt a Thália-ügy félreérthetetle-
nül jelezte) társadalmi értelemben is. Immár az sem
lenne meglepő, ha egyikük-másikuk végképp feladná
az egyre kilátástalanabbnak tűnő küzdelmet; a szezon
összeképe azonban arról tanúskodik, hogy a „színház-
csinálók" jó részének vannak még erőtartalékai.

Hogy ennek milyen jeleit láttam? Egyrészt például
azt, hogy míg időnként évszámra nem látok olyan
produkciót, amelyben az első perctől az utolsóig úgy

érezném, rólunk szól, most kettő is volt ilyen: a Mau-
zóleum (Parti Nagy Lajos pompás új darabjának -
ennek a szürreális költészettel átitatott Csirkefejnek -

kongeniális előadása) és Az öreg hölgy látogatása.
(Dürrenmatt talán legsűrűbben elővett - mondhatni:
agyonjátszott - műve a kaposváriak tolmácsolásában
úgy hatott, mintha 1996 Magyarországán született vol-
na; magam legalábbis egyre zsibbadtabb ráismeréssel,
egyre összébb szoruló szívvel néztem az Ascher Tamás
által elénk tartott tükörbe.) Másrészt az, hogy láthattam
három olyan előadást, amelynek minden közre-

működője kiváló alakítást nyújtott (a már említett Mau-
zóleum mellett ilyen volta Nem félünk a farkastól és az
Elnöknők), kívülük pedig még számos olyat, amely -
részben vagy egészében - emlékezetes élményt jelen-
tett. (Ezek közé tartozik egy-két nagyszínházi előadás -

többek között az Új Színházban színre került Ivanov,
illetve Vérnász-, jó néhány stúdiószínházi produkció - a
fővárosiak közül például a Budapesti Kamaraszínházban

bemutatott Hajlam vagy a Thália Stúdióban szín-padra

állított Redl, a vidékiek közül pedig a pécsi Tóték vagy a
győri és kecskeméti együttműködéssel készült

Macbeth-, valamint néhány igazán figyelemre méltó

alternatív előadás-a Teatro Godot és a Bábelna mellett
például a náiuk sokkal komorabb színeket használó,
színészi egyenetlenségei ellenére is rendkívül hatásos

Zách Klára.) Harmadrészt pedig a kiemelkedő színészi
alakítások imponálóan hosszú sora, a szinte előre „bo-
rítékolhatóktól" (például a több szerepben is remeklő
Csomós Mari és Csákányi Eszter nagyszerűen megfor-
mált nőalakjaitól) a kisebb-nagyobb meglepetést
jelentőkig (egyebek közt a szezon két egyértelmű szí-
nészi kiugrásáig: a Budapesti Kamaraszínház egyéb-
ként nemszeretem előadásában egyedül is katartikus
pillanatokat szerző Kamarás Iván megrendítő
Othellójáig és a Katona József Színház

Walpurgiséjében látható Fekete Ernő alkoholista,
deviáns költőjéig).

Mindez, persze, nem jelenti azt, hogy idealizálni
akarnám az elmúlt évadot; hogy ne lettek volna benne
olyan produkciók (voltak, bizony, szép számmal), ame-
lyek alatt tízpercenként az órámra sandítottam, vagy
amelyeket csak valamiféle önsanyargató kötelesség-
érzetből tudtam végigülni. Idén azonban egyszer sem
csúszott ki a számon az, amit régebben sűrűn mondo-

gattam egy-egy lidérces este után: hogy „a következő
tíz évben talán nem kéne színházba menni". Színházba
menni ugyanis kell. Muszáj. Amíg lehet...

KÁLLAI KATALIN Duna Televízió

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum

A legjobb rendezés: -
A legjobb zenés előadás: Spiró György-Másik János:
Ahogy tesszük (Várszínház)

A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Peremartoni Krisztina (Ahogy
tesszük, Várszínház)

A legjobb férfialakítás: Kamarás Iván (Othello, Buda-
pesti Kamaraszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Bertalan Ági (Cseresz-
nyéskert, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kalmár Tamás (Don
Quijote átváltozásai, Merlin Színház)
A legjobb díszlet: Menczel Róbert (Lear király, Zala-
egerszeg)

A legjobb jelmez: Schäffer Judit (Haláltánc, Budapesti
Kamaraszínház)

Különdíj: Monori Lili (A világjobbító, Új Színház)

A színház ebben az évadban többnyire nem az életről,
hanem az élet látszatáról szólt. Mentségére: többnyire mi
magunk is azt éljük.

A legjobb férfialakítás: Kamarás Iván az
Othello címszerepében (Németh Juli felvétele)
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KOLTAI TAMÁS
Színház

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Werner Schwab:
Elnöknők, Kamra)
A legjobb zenés előadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsun-
gel könyve (Pesti Színház)
A legjobb alternatív előadás: Zách Klára (Stúdió K.)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Bálint András (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház- Dunaújváros) és Kamarás
Iván (Othello, Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász;
Ivanov, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Holl István (Ivanov, Új
Színház)
A legjobb díszlet: Horesnyi Balázs (Chioggiai csetepaté,
Kecskemét)
A legjobb jelmez: Salamon Eszter (Chioggiai csetepaté,
Kecskemét)
Különdíj: Győri Padlásszínház

A Mauzóleumot a bemutató előtt olvastam,
történetesen külföldön, a véletlen szerencse folytán
nem kapkodva, időhiánnyal küszködve-és minden
sorát élveztem. Ez még nem döntött arról, hogy
dráma-e vagy „csak" jó olvasmány. A kérdést az
előadás döntötte el; az egyetlen módon, ahogyan egy
színpadi mű sorsa beteljesülhet.

Székely Gábor lvanovjában személyesen „érintve
vagyok"; ez az a fajta előadás, amiért számomra a
színházat kitalálták. Morális kérdésfeltevése, formavi-
lága, a részletek kidolgozottsága, a lélektani árnyalás,
az esztétikai szépség, amelyben olykor, gyarló módon,
„elvész", lenyűgöz. Bár intenzitását tekintve nem éri el
a Don Juant - egy kicsit ismétlésnek hat, úgy érzem, a
Cserhalmi-Tóth Ildikó és a Cserhalmi-Sinkó kettős
hasonló típusú kapcsolata kimerülőfélben van -, mégis
rá szavaztam volna, ha... Ha nincs Ascher Elnöknők-je.
Amivel nem lehet együttérezni, együtt lélegezni, pláne
katarzist átélni. Ami csak egy „holt anyag", egy „szö-
veg", egy lehetőség tökéletes megvalósítása. Ren-
dezői trouvaille, a gondolkodás és a manualitás, a
szellem és a tudás olyan ötvözete, amiért érdemes
rendezőnek lenni.

A Stúdió K. olyan fontos „intézmény", ami ha nem
volna, ki kellene találni. Már többször „nem volt", de
Fodor többször kitalálta, és a Zách Klára minden „kez-
deti" sutaságával együtt arcpirító alternatíva az úgyne-
vezett profi magyar színház kilencven százalékával
szemben.

A dzsungel könyve egyszerűen élvezetes. Megenge-
dem magamnak azt a luxust, hogyne elemezzem esz-
tétikailag - csak hallgatom és nézem.

A továbbiakban fölsorolásra szorítkozom. Csomós
Mari ezúttal nem (ezúttal sem?) lehet kétséges. Pedig a
korábbiaktól eltérően ebben az évadban voltak még
egyenértékű alakítások, például Szirtes Ágié az Elnök-
nők-ben, Tóth Ildikóé az lvanovban, Naszlady Éváé a
kecskeméti Ahogy tetszikben. A férfiaknál nem tudtam
dönteni Bálint András és Kamarás Iván között; az előbbi
egy évről évre érlelődő pálya eddigi csúcsa, az utóbbi
egy debütáló ifjú remeklése a papírforma szerint élet-
korát és a rendezői koncepciót tekintve „megoldhatat

lan" szerepben. Fekete Ernő épp hogy leszorult a do-
bogó legfelső fokáról; a Walpurgis-éj, avagy a kő-
vendég léptei című Jerofejev-darab Katona József szín-
házi előadásának főszerepében, szelíden provokáló,
delíriumos mosollyal, amely egy többszörös alattvaló
és pária egyetlen fegyvere, számomra elementáris volt.

A kecskeméti Chioggiai csetepaté képi világa -
egyébként nem csak az - jelzi, hogy Kecskeméttel
számolni kell; ott történik valami.

Végül Kiss Csaba és a Győri Padlásszínház: három
bemutató és - végre! - egy szuverén színházmodell.

KOVÁCS DEZSŐ
Kritika

A legjobb új magyardráma: Parti Nagy Lajos: Mauzóleum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Venyegyikt Jero-
fejev: Walpurgis-éj, Katona József Színház)
A legjobb zenés előadás: Szirmai-Bakonyi-Gábor-
Békeffi: Mágnás Miska (Vígszínház)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobbnői alakítás: Básti Juli (Élnek, minta disznók,
Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Fekete Ernő (Walpurgis-éj, Ka-
tona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati a
Vérnászban

A legjobbnőimellékszereplő.: PogányJudit(Elnöknők,
Kamra)
A legjobbférfimellékszereplő: Sinkó László (Ivanov, Új
Színház)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ivanov, Új Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Elnöknők, Kamra
stb.)
Különdíj: aKatona József Színháznak, a „pokolra szál-
lás" évadáért

A legerősebb és legegyenletesebben magas színvonalú
évadot idén a Katona József Színházban láttam. Nem-
csak a színház egyébként megszokottan igényes mű-
sorpolitikája s előadásainak színvonala révén, hanem
mert a legutóbbi valóban a „pokolra szállás" évada volt
a Katonában. Jó volt látni, amint egy színház radikális
művészi kockázatokat vállalva törekszik megújítani
magát, s van mondanivalója az őt körülvevő világról.
Négy bemutatója (Mauzóleum, Elnöknők, Élnek, mint
a disznók, Walpurgis-éj) számomra elsősorban erről
tanúskodott.
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A legjobb rendezés kategóriájában nálam a
Walpurgis-éj vitte el a pálmát, holott nyugodt szívvel
szavazhattam volna, mondjuk, Gothár Péter Radnóti
szín-házi Nem félünk a farkastól-jára is.

Sikeres magyar drámákban, szerencsére, ugyan-
csak nem volt hiány az idén, a Mauzóleum mellett
feltétlenül említést érdemel Schwajda György Mi-
atyánkja és Esterházy Búcsúszimfóniája. Nemigen cso-
dálkoznék, ha Schwajda darabja - adekvát fordítás
esetén - sikeres szériákat érne meg a világ számos
színpadán, míg csak remélni tudom, hogy utóbbi szín-
revitelére lesz még kísérletező és vállalkozó kedvű
magyar színház és rendező.

MAGYAR JUDIT KATALIN

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros) és Ascher
Tamás (Werner Schwab: Elnöknők, Kamra)
A legjobb zenés előadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsun-
gel könyve (Pesti Színház)
A legjobb alternatív előadás: Teatro Godot (Krétakör
Színház)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros; Vérnász, Új
Színház) és Csákányi Eszter (Elnöknők, Kamra; A test
angyala, Merlin Színház)
A legjobb férfialakítás: Kamarás Iván (Othello, Buda-
pesti Kamaraszínház) és Gáspár Sándor (Redl, Thália
Stúdió)

A legjobb női mellékszereplő: Nagy Mari (Nem félünk
a farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfi mellékszereplő: Méhes László (A dzsun-
gel könyve, Pesti Színház)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Nem félünk a farkastól,
Radnóti Színház- Dunaújváros) és Khell Zsolt (Az öreg
hölgy látogatása, Kaposvár; Elnöknők, Kamra) A
legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Elnöknők, Kamra; Az
öreg hölgy látogatása, Kaposvár)
Különdíj Azt meséld el, Pista! (Komédium) és A
nagyratörő-trilógia felolvasónapjáért (Kamra)

A Krétakör Színház tagjai kétségbeesett elszántsággal
tolják-nyomják a falat a Teatro Godot végén: csodára
várva, Godot-ra várva, színházra várva. Az előadás
pontos látleletet nyújt honi színházművészetünkről.
Reményt keltő, hogy a nehéz körülmények ellenére
még mindig vannak, akik megszállottságból avagy ru-
tinból és megszokásból, de nekiveselkednek a faltolás-
nak. (Már ameddig akad az egyre gyakoribb einstandok
ellenére privatizálatlan fal.) Schilling Árpádék mulatsá-
gos görbe tükre azonban nem a vagyunk pátoszát fejezi
ki elsősorban, hanem a kényszertől hajtott, ám inven-
ció nélküli kínlódás zsákutcáit, végeredményét is be-
mutatja. Mi tagadás, ilyenre is láttunk elég példát az
évadban.

Miközben a nagyszínházak egyre keservesebb har-
cot folytatnak a fennmaradásért, a működéshez szük-
séges feltételek megteremtéséért, a pénzvilág és a
közönség kegyeinek megszerzéséért, illetve megtartá-
sáért, a művészileg izgalmas előadások jobbára vissza-
szorultak a pincék és padlások mélyére, a kamaraszín-
házak és alternatív csoportok műhelyeibe. Kedvenc

előadásaim zöme a stúdiószínházakhoz kötődik, hiszen
hol máshol rázhatott volna meg ennyire Kamarás Iván
rémült tekintete az Othellóban és Gáspár Sándor fe-
gyelmezett arcvonásainak darabokra hullása a
Hadban, mint e karnyújtásnyi közelségben? Hol talál-
kozhattam volna a „tegmanap" lepusztult valóságának
oly meggyőzően groteszk hitelességével, minta Kam-
rában, ahol Parti Nagy Lajos nyelvi leleményekben
gazdag Mauzóleuma nem pusztán színműként volt szá-
momra reveláció, de legszívesebben valamennyi
szereplőjét díjra javasolnám (s ugyancsak díjat érde-
melne az ugyanitt bemutatott Elnöknők-ben Csákányi
Eszter, Pogány Judit és Szirtes Ági).

Ruszt Othellóján kívül szerettem a Hajlamot, s ben-
ne Rátóti Zoltán és Kamarás Iván játékát a Budapesti
Kamaraszínházban (rendező: Alföldi Róbert), örültem
Bubik Istvánnak, aki a Csizmadia Tibor rendezte
Hadban hosszú évek óta nem tapasztalt természetes-
séggel szólalt meg; ismét elvarázsolt Törőcsik Mari a
Thália Stúdió másik jól sikerült előadásában, A székek-
ben. De akadt két rendező, aki közepes és nagyméretű
kukucskálószínpadon is sikerrel hozta kínzóan mai kö-
zelségbe a már könyökünkön kijövő, agyonjátszott
félklasszikus darabokat. Gothár Péter a Nem félünk a
farkastól előadását fosztotta meg a megnyugtató
időbeli és földrajzi távolságtól, míg Ascher Tamás min-
den didaktikus aktualizálás nélkül rendezett „békebeli"

A legjobb férfi mellékszereplő: Hall István az

Ivanovban



 KRITIKUSDÍJ 

A legjobb díszlet: Antal Csaba munkája az Iva-
novhoz (Koncz Zsuzsa felvételei)

kaposvári előadást Az öreg hölgy látogatásaból. A Rad-
nóti Színház szenvedélyesen gyötrelmes előadásában
emlékezetes az idén is legszebb alakítást nyújtó szí-
nésznő, Csomós Mari, valamint Bálint András, Csankó
Zoltán és Nagy Mari négyese, a kaposvári csapatból
pedig kiemelkedő Molnár Piroska és Bezerédi Zoltán
játéka.

Nagy felfedezés volt számomra Fekete Ernő a
Katona Walpurgis-éj előadásában, megrendítően szép
volt Berek Katit újra színpadon látni, szerettem Gazsó
Györgyöt a nyíregyházi Szent Johanna püspökeként
és Shylockként, Lázár Katit, Dengyel Ivánt, Tóth Ildikót
és Börcsök Enikőt még epizódszerepeikben is. Elveztem
a Radnóti Színház Szerelem-előadását, meghatódtam
és nevettem Mácsai Pál Örkényt idéző estjén, jól
szórakoztam a Pestiben A legyezőn, sikeresen
egymásra talált Esterházy Péter, Zsótér Sándor és a
Vígszínház a Búcsúszimfóniában, s még folytathatnám
a sort. Paradox módon azonban egyik legkedvesebb
színházi élményem mégis egy felolvasónaphoz
kapcsolódik: a Kamrában végre egyvégtében
megszólalhatott Márton

László trilógiája, A nagyratörő. A nyolcórás gyűrő-
désben igazi közösségben izgult egymásért a happe-
ning számtalan szereplője és közönsége, s az olvasott
szöveg ellenére igazi színházi pillanatok részesei lehet-
tünk.

Voltak idén jeles és kevésbé örvendetes színházi
évfordulóink is: százéves a Vígszínház, egyéves (lenne)
a Thália, két éve szüntették meg az Arany János Szín-
házat, idén pedig -magzat korában - a Tivolit. De most
csak a szépre emlékezem. Vigasztaló, hogy akadnak
még, akik tolják a falat, és van, aki Bárkát épít.

MÉSZÁROS TAMÁS
Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Werner Schwab:
Elnöknők, Kamra)
A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: Koós Olga (Ivanov, Új
Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Kun Vilmos (Walpurgis-
éj, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez:-
Különdíj: -

METZ KATALIN
Új Magyarország

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Máté Gábor (Parti Nagy Lajos:
Mauzóleum, Kamra)
A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Zách Klára (Stúdió K.)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Vérnász, Új Szín-
ház; Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház - Duna-
újváros)
A legjobb férfialakítás: Gáspár Sándor (Redl, Egerek és
emberek, Thália Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Szirtes Ági (Elnöknők;
Mauzóleum, Kamra)
A legjobb férfi mellékszereplő: Bubik István (Redl,
Thália Stúdió)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ivanov, Új Színház))
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A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ivanov, Új Színház;

Élnek, mint a disznók, Katona József Színház) Különdíj:
Bozsik Yvette: Lakodalom (Közép-Európa Táncszínház)

Nagy meglepetésekben nemigen volt részünk az idén.
Már-már kiszámítható, melyik társulattól, melyik ren-
dezőtől milyen produkció várható. A kritikus sóhajt, és
kényszerűen beletörődik, hogy egyre ritkábban része-sül
élményben, hovatovább a megbízható középszer uralja
el a szakmát. Ilyenformán latolgatás közben nem
szembesültem a bőség zavarával. Szerencsére az évek
óta kitöltetlenül hagyott új magyar dráma kategóriájában
idén nem kellett haboznom. Szembeszökően kínálkozott

Parti Nagy Lajos Mauzóleuma. A Kamra Máté Gábor
rendezte előadása bizonnyal hozzájárult a darab

erényeinek a kijátszásához, meglehet, csiszoltak is me-
net közben rajta (legfőbb érdeme a játszhatóság). Fő a
végeredmény: pontosan komponált, minden ízében
arányos, „életes" játéklehetőségeket kínáló, erőteljes
szöveg. Már az alapállás is drámai: a rejtett krimi-
történet homályban hagyja a gyilkosság körülményeit s
az áldozat kilétét (mert korántsem ez a fontos), ám annál
dermesztőbb konfliktusokkal dúsítja föl a lét alatti létre
kényszerült emberi tenyészet sorsdrámáját.
Önsorsrontók és számkivetettek lumpenvilága a maga
lepusztult, káromlásokra redukált nyelvén küzd az ön-
kifejezésért, a sorsukba foglalt átok megfejtéséért,
mintha azzal, hogy silány kis történetüket a csetepaték
során eldadogják - el is űznék életükből a gonoszt.
(Persze, azt is meg kell vallanom, hogy megrendültsé-
gemet és ítéletemet ugyan nem befolyásolta, de igazá-
ból nem repestem az örömtől a cifra szófordulatok
hallatán, ám ez épp a lényegből fakad.)

A legjobb rendezés kategóriájában döntésemet már
a fenti érvelés megszabta: választásom Máté Gáborra

esik a Kamra Mauzóleumának színreviteléért. Nehéz
feladattal birkózott Ascher Tamás is, aki bravúros pro-

dukciót hozott létre Werner Schwab Elnöknők című
blaszfém színjátékának színpadra állításakor (Kamra). A
legjobbak közt van a helye Balikó Tamásnak a Thália

Színház Steinbeck-előadásának (Egerek és emberek)
rendezéséért, s jóllehet, bizonyos momentumok kifo-
gásolhatók, egészében véve erőteljes és szuggesztív

vízió Novák Eszter Vérnásza az Új Színházban.
Nyomban ide kapcsolódik a legjobb női alakítás

kategóriája, merthogy vitán felül Csomós Marira vok-
solok a García Lorca-előadás sokkolóan expresszív,
némán is sokatmondó Anyaszerepéért, aki a fájdalom
kemény fából faragott szobrát mintázta meg, s aki a

Radnóti Színház Nem félünk a farkastól című produk-
ciójának főszerepét is hallatlan intenzitással és hajlé-
konysággal éli (homlokegyenest ellenkező figurát
megjelenítve).

A legjobb férfialakítás díját Gáspár Sándornak ítél-

ném a Thália-beli Redl címszerepének fojtottságában
tragikus, nagy kifejezőerőtől feszülő megformálásáért,

valamint az Egerek és emberek George-szerepének
puritán alakításáért. Pontos kompozíciót kreál Bálint
András az Albee-előadás főszerepében. Tompa Gábor
eredeti Tartuffe-felfogásában (Thália Színház) erőteljes
szatírát kínál a címszereplő Eperjes Károly. (Nem vélet-
lenül kapta meg az igényes Piatra Neamti-i nemzetközi
színházi fesztivál nagydíját az alakításáért.)

A legjobb női mellékszereplő kijelölése már kemé-

nyebb dió. Úgy érzem, Szirtes Ágit illetné az Elnöknők-
beli, minden ízében kifejező, remek kompozíciós kész-

séget igénylő alakításáért (Kamra) meg a Mauzóleum
színes-hiteles Szevics Arankájáért. A legjobb férfi mel-
lékszereplő kategóriájában Bubik István Oblenszkij-

szatírájára voksolok (Thália: Redl), a minden hájjal
megkent orosz kémfőnök megjelenítéséért.

A legjobb alternatív előadásnak (ama kevésből, amit
láttam) a Stúdió K. Zách Kláráját minősíteném. Mi több,
az egész színházi mezőny legjavából valónak tartom
Fodor Tamás puritán, visszafogott, kevés eszközzel
tartalmas látomást teremtő, balladás előadását.

A díszlettervezők munkáját szemlátomást korlátok
közé szorítják az anyagi nehézségek; hadd remélem,
nem a fantáziátlanság miatt szürkült el idén a mezőny.
Legjobbnak Antal Csaba Ivanov-színpadképét ítélem,
sokirányú funkcionalitásával és bágyadt, életuntságot
sugalló atmoszférájával (Új Színház). A legjobb jelmez
(és nem a megszokás okán) ismét Szakács Györgyié:

hiába, ő gondolkozik leginkább karakterekben (Ivanov,
Élnek, mint a disznók). Különdíjra érdemesíteném

Bozsik Yvette Lakodalom című koreográfiáját a Közép-
Európa Táncszínházban, a cigány sorsközösség világá-
nak megragadó megjelenítése, a remekül komponált
történet, a plasztikus karakterek táncos kidolgozásáért.
Dráma, érzelmi telítettség, humor és irónia vegyül
jelképes értelemmel dúsított látomásába. Ilyenkor elég-
tételt érez az ember: annyi szakmányban gyártott szín-
házi termék elszenvedése után végre élményhez jut.

NÁNAY ISTVÁN
Színház

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum

A legjobb rendezés: Máté Gábor (Parti Nagy Lajos:
Mauzóleum, Kamra)
A legjobb zenés előadás: Dés-Geszti-Békés: A dzsun-
gel könyve (Pesti Színház)

A legjobb alternatív előadás: Bálványosvár (Arvisura
Színház); Zách Klára (Stúdió K.); Teatro Godot (Kréta-
kör Színház)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros; Vérnász, Új
Színház) és Törőcsik Mari (A székek, Thália Stúdió;
Osztrigás Mici, Szolnok)

A legjobb férfialakítás: Horváth Lajos Ottó (Amalfi
hercegnő, Miskolc; Macbeth, Győr-Kecskemét) és
Lukács Sándor (Átváltozások, Búcsúszimfónia, Víg-
színház)

A legjobb női mellékszereplő: Béres Ilona (Szent Péter
esernyője; A nagymama, Nemzeti Színház) és Tímár
Eva (Népirtás, József Attila Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Dengyel Iván (Új Szín-
ház-beli szerepeiért) és Barkó György (Tóték, Pécsi
Harmadik Színház)

A legjobb díszlet: Csanádi Judit (Redl, Thália Stúdió; A
florentin kalap, Győr; a Győri Padlásszínház előadásai)

A legjobb jelmez: Dőry Virág (Bánk bán, Kassa)

Különdíj: Kiss Csaba a Győri Padlásszínház évadáért

Különleges helyzetben voltam ebben az évadban: mint
az Országos Színházi Találkozó válogatója a szokásos-
nál is több előadást láttam, s ezáltal meglehetősen
széles áttekintésem van a szezon sikereiről, bukásairól,
átlagszínvonaláról, talán még a tendenciáiról is. A ta-
lálkozó műsora tehát egyfajta szavazásnak tekinthető,
hiszen nyilván a véleményem szerinti legjobbak közül

választottam ki a program darabjait. Ugyanakkor a
kritikusdíjnál némileg más szempontok (is) érvénye-
sülnek, így a két lista csak némileg fedi egymást. S mivel
egyes produkciók és alkotók mellett a válogatásommal
már voksoltam, most azokra is gondoltam, akik akkor
valamilyen meggondolásból kimaradtak a mustrából.
Választásaimat tehát nem indokolom, nem magyarázom.
Inkább azokat a teljesítményeket idézem fel, amelyek
még így is kimaradnak a legjobbak listájáról.

Az évadban szűken számolva is húsz körül van az új
magyar drámabemutatók száma. Ebben az alternatív és
a bábszínházak premierjei is benne vannak. S ez így
természetes. A legemlékezetesebb bemutatók: Garaczi

László: Fesd feketére! (Debrecen), Esterházy Péter:

Búcsúszimfónia (Vígszínház), Csáth Géza-Fodor

Tamás: Zách Klára Stúdió K.), Schwajda György: Mi-
atyánk és Bereményi Géza: A jéghegyek lovagja (Szol-

nok), Nádas Péter-Vándorfi László: Ünnepi színjátékok
(Veszprém).

Azon előadások listája még bővebb, amelyekben
fontos részeredmény, szépség, újdonság született. Kü-
lönösen jelentősnek tartom, hogy színházi életünkben
egyre markánsabban van jelen egy fiatalnak mondható
rendezőgeneráció, határon innen s túl. Mindezek alapján

kiemelendő Asher Tamás (Az öreg hölgy látogatása,
Kaposvár), Ruszt József (Othello, Budapesti Kama-

raszínház), Valló Péter (Szerelem, Radnóti Színház -

Sopron), Székely Gábor (Ivanov, Új Színház), Verebes

István (Bánk bán, Kassa és Szent Johanna, Nyíregyhá-

za), Árkosi Árpád (Éjjeli menedékhely, Temesvár és

Bábelna, Szkéné Színház), Pinczés István (Fesd feke-
tére!; Operett, Debrecen), Fodor Tamás (A székek, Új

Színház; Zách Klára, Flandriai csínytevések, Stúdió K.),

Vincze János (Tófék, Pécsi Harmadik Színház), Csiz-

madia Tibor (Redl, Thália Stúdió), Novák Eszter (Ahogy
tetszik, Kecskemét és Vérnász, Új Színház), Bagossy

László (Nóra, Nyíregyháza és Leonce és Léna, Kecske-

mét), Bagó Bertalan (V Frank, Nyíregyháza), Lendvai

Zoltán (Chioggiai csetepaté, Kecskemét), Telihay Péter

(Amalfi hercegő, Miskolc), Vidnyánszky Attila (Só-

lyompecsenye, Beregszász), Kövesdy István (Tévedé-
sek vígjátéka, Kolozsvár), Bérczes László (A gondnok,
Szatmárnémeti), Gaál Erzsébet (Népirtás, József Attila

Színház; Bernarda Alba háza, Szeged; Ahogy tesszük,
Nemzeti Színház), Iglódi István (Osztrigás Mici, Szol-

nok), Kerényi Imre (Isten pénze, Madách Színház). Az
alternatívok közül feltétlenül meg kell említenem az

Utolsó Vonal produkcióit (Kiss művészúr, A történelem
kereke), A varázstő halálát (Dream Team), a Tűzfalat
(Artus), a Hőbörgő János Mátyás Károlyt (Főiskola).

A színészek közül a legemlékezetesebb alakításokat

számomra Molnár' Piroska (Édes Anna; Az öreg hölgy
látogatása, Kaposvár), Majzik Edit (Fesd feketére!; A
félkegyelmű; Pericles, Debrecen), Naszlady Eva és Bíró

Kriszta (Ahogy teszik; Chioggiai csetepaté, Kecskemét),

Vári Éva (Tóték, Pécsi Harmadik Színház), Lázár Kati (

Vérnász; lvanov, Új Színház), Berek Kati (Vérnász, Új

Színház), Sebestyén Eva (Osztrigás Mici, Szolnok),

Varga Klári (Nem félünk a farkastól, Veszprém), a
Csákányi Eszter, Pogány Judit és Szirtes Ági trió

(Elnöknők, Kamra), illetve Ács Alajos (Caligula helytar-
tója, Debrecen és Csalóka szivárvány, Szatmárnémeti),

Czintos József (Csalóka szivárvány; A gondnok, Szat-

márnémeti), Huny di László (Éjjeli menedékhely, Te-

mesvár), Szalma Tamás (Caligula helytartója, Debre-

cen), Bertók Lajos (Fesd feketére!; A félkegyelmű;
Pericles, Debrecen), Kovács Zsolt (Az öreg hölgy láto-
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gatása, Kaposvár és Macbeth, Győri Padlásszínház -
Kecskemét), Bezerédi Zoltán (Az öreg hölgy látogatása,
Kaposvár), Kamarás Iván (Othello; Hajlam, Budapesti
Kamaraszínház), Csendes László (Villámfénynél, Nem-
zeti Színház), Bálint András (Nem félünk a farkastól,
Radnóti Színház- Dunaújváros), Gáspár Sándor (Redl,
Thália Stúdió), Holl István (Merlin; Ivanov, Új Színház),
Gáti Oszkár (Szerelem, Radnóti Színház - Sopron),
Csankó Zoltán (Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház
- Dunaújváros), Bubik István (Redl, Thália Stúdió), Mé-
hes László (A dzsungel könyve, Pesti Színház) nyújtotta.

A látványtervezők közül Dávid Attila (Pericles, Deb-
recen), Khell Zsolt (Ahogy tetszik, Kecskemét), Ba-
gossy Levente (Leonce és Léna, Kecskemét), Menczel
Róbert (Amalfi hercegnő, Miskolc), Horgas Péter (Mau-
zóleum, Kamra és A legyező, Pesti Színház), Pauer
Gyula (Miatyánk, Szolnok), illetve Gyarmathy Ágnes
(Operett, Debrecen), Szakács Györgyi (Elnöknők,
Kamra), Berzsenyi Krisztina (Mauzóleum, Kamra),
Orosz Klaudia (A dzsungel könyve, Pesti Színház és A
sárkány feje, Kaposvár), Németh Ilona (Kelekótya
Jonathán, Budapesti Bábszínház; A székek, Thália Stú-
dió; Zách Klára és Flandriai csínytevések, Stúdió K.),
Zeke Edit ( Vérnász, Új Színház; Macbeth, Győri Padlás-
színház-Kecskemét; Ahogy tetszik, Kecskemét; Amalfi
hercegnő, Miskolc) munkájára emlékszem vissza leg-
inkább.

S végül különdíjat adnék még Radnóti Zsuzsának s a
Kamra-beli felolvasó színházi vállalkozás részt-
vevőinek Márton László A nagyratörő-trilógiájának
egyszeri bemutatójáért.

SÁNDOR L. ISTVÁN

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Novák Eszter: Vérnász (Új Színház)
A legjobb zenés előadás: Másik János-Spiró György:
Ahogy tesszük (Várszínház)
A legjobb alternatív előadás: Zách Klára (Stúdió K.)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Vérnász, Új Szín-
ház és Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház -
Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Gazsó György (A velencei kal-
már, Nyíregyháza)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati és Marozsán
Erika (Vérnász, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Barkó György (Tóték,
Pécsi Harmadik Színház)
A legjobb díszlet: Bagossy Levente (Leonce és Léna,
kecskeméti Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Zeke Edit (Vérnász, Új Színház)
Külőndíj: Artus-retrospektív a Mu Színházban

A kritikusi indoklások első mondata rendszerint arról
szól, hogy milyen is volt az elmúlt évad. Milyen is
lehetett? A színházcsinálás feltételei (nem csak az
anyagiak) változatlanul romlanak. A színházi intéz-
ményrendszer fenntartói éppúgy rögtönözve, távlati
koncepciók figyelembevétele nélkül hozzák meg dön-
téseiket, mint az országot más területeken irányító
politikusok. Akinek tényleges színházi ambíciója és
valódi tehetsége van, nem biztos, hogy valóban hely-
zetbe kerül. A varázsszó már jó ideje a lobbyzás: a
nagyok pozícióik megőrzéséért hadakoznak, a kiseb-
bek is érdekszövetségekbe tömörülnek, hogy háttérbe

szorítsák a még kisebbeket. A szakmában semmilyen
területen és semmilyen szinten nincs párbeszéd.
Ennek következtében nem kell bevallani, hogy
számos, korábban egyértelműnek tűnő tendencia
fölött eljárt az idő.

Ehhez képest remek évad volta tavalyi: voltak
érdekes új magyar darabok, megerősödött egy új
rendezőnemzedék, jelentkezésükkel párhuzamosan
sokszínűbbé, többrétegűvé vált a magyar színjátszás.
Továbbra is van néhány remek társulat (régiek és
újak), bizonyították létjogosultságukat az alkalmi
szövetség-ben született előadások. Nem a működési
feltételek, hanem az esztétikai jellemzők tekintetében
szinte teljesen eltűntek a hivatásos és alternatív
színházakat elválasztó határok. Minden területen
voltak érdekes elő-adások, magas színvonalú művészi
teljesítmények.

Parti Nagy eredeti hangú költő és tanult drámaíró.
A Mauzóleumban elsősorban a nyelvi leleményei és az
esendőknek járó együttérzés fontos. De még nem a
világlátásának megfelelő „belső színház" formái, ha-
nem a szabatosan használt dramaturgiai hagyományok
szervezik a művet. (Mondhatnák erre, hogy ez is csak
posztmodern játék: dramaturgiai idézetek, melyek csak
látszólagos szerkezetet kölcsönöznek a darabnak.) Ah-
hoz, hogy a Mauzóleumra szavaztam, biztosan hozzá-
járult a remek előadás is, bár fél év után újra látva
erősebb fenntartásaim voltak mind a szöveggel, mind
a produkcióval kapcsolatban.

Nem jár jól az ember (főleg, ha kritikus), ha többször
is megnéz egy előadást. A magyar színház egyik leg-
fontosabb jellemzője továbbra is a művészi színvona-
lának labilitása. A Vérnászra azért szavaztam, mert
másodszorra-harmadszorra sem okozott csalódást.
Erős előadás - problémái is szerves tartozékai a pro-
dukciónak. Csak akkor tűnnének el belőle, ha nem
lenne ennyire sajátos nézőpontú a rendezői koncepció,
ha nem kísérletezne ennyire intenzív, a belső történé-
sekre koncentráló játékmóddal, ha nem lenne benne
ennyire fontos a zenei, képzőművészeti (mitológiai)
réteg. Ha más lenne az előadás. Akkor talán jobban
megfelelne a García Lorcával és a színjátszással kap-
csolatos általános elvárásoknak. De ha így lenne, nem
is lenne érdekes.

A jelöltjeim között szerepelt még Ruszt Othellója,
Vincze Tótékja, Bagossy Leonce és Lénája. Gothár
Nem félünk a farkastól-előadására csak azért nem sza-
vaztam, mert túl nagy távolságot, alapvető feszültséget
érzek a választott alapanyag és a rendező világlátása
között. Albee-nak kétségtelenül jót tett, hogy Gothár
rendezte, Gothár azonban jobban járt volna, ha a szel-
lemiségéhez közelebb álló anyaggal találkozik (mint
például a Katona Walpurgis-éjében. Itt azonban - nem
úgy, mint a Radnótiban - nem küszöbölte ki a darab
számos írói megoldatlanságát.) Az évad legnagyobb
nyeresége, hogy megújult Ascher Tamás művészete,
legnagyobb vesztesége, hogy lapos, önismétlő elő-
adásokkal jelentkezett Mohácsi János. Olyan egyenle-
tesen magas színvonalú évadot senki sem produkált,
mint Kiss Csaba (Nők iskolája, Macbeth, A legyező).

Tetszett, hogy Gaál Erzsi brechti songjátékként ér-
telmezte az Ahogy tesszük-et. Fodor Tamás Zách Klá-
rája sok „finomságot" tartalmaz: az eredeti Csáth-da-
rabot novellamotívumokkal egészíti ki a szövegkönyv.
Az apró utalások mélyebb értelmet adnak a történet-
nek. A játékot is finom gesztusokból, apró jelzésekből
építkező, pontosan használt motívumok szövik át. A
színészvezetés is meggyőző. Tetszett Bozsik Yvette

Lakodalomja, különösen azért, mert a Közép-Európa
Táncszínház produkciója egészen más stílust, humo-
rosabb, játékosabb szemléletet képvisel, mint az önálló
Bozsik-produkciók. Fontos előadásnak tartom a veszp-
rémi Ünnepi színjátékokat, az Arvisura Bálványosvárát
(kivételesen másodszorra győzött meg) és a Pont Szín-
ház Galvánját. Ebben az alternatív színházi szezonban
kétségtelenül az Utolsó Vonal-stílus hódított: saját pro-
dukcióikon, a Kiss művész úron és A történelem kere-
kén kívül ezt idézte a Teatro Godot és a Bábelna is. Kár,
hogy nem tudtam Juronics Tamás Szegedi Balett-tal
bemutatott Homo ludensére egyik kategóriában sem
szavazni.

Csomós Marinak és Barkó Györgynek nálam nem
volt vetélytársa. Gazsó Györgyre azért szavaztam, mert
valami olyasmit próbált meg, amire csak kevesen vál-
lalkozhatnak: lefojtott indulatok sistergő, mégis látha-
tatlanul maradó energiáiból építette fel Shylock szere-
pét. Lázár Kati rég, Marozsán Erika talán még soha nem
volt annyira meggyőző, mint a Vérnászban. (A rende-
zés, a színészi játék, a díszlet, a jelmez egyaránt magas
színvonaláért valójában a „legjobb előadás" díját sze-
rettem volna adni a Vérnásznak, sajnos a Kritikusok
díja még nem vezette be ezt a kategóriát.)

Bagossy Leventének a kecskeméti Leonce és Léná-
hoz tervezett szemtelenül sokféle tere minden elemé-
ben hatásososan szolgálja az előadást. Jóval több két-
ségem támadt Antal Csaba egységesebbnek tűnő
Ivanov-díszletét látva. (A problémáról „szcenokritikai"
beszélgetés olvasható a Fényfüggöny őszi számában.)
Jó ötlet volt Csanádi Judit átváltozó szekrénye (Nők
iskolája). Tetszett Árvai György Vérnász-terve. Zeke
Edit jelmezei több előadásban is feltűnően színvonala-
sak voltak ( Vérnász, Ama/fi hercegnő, győri Macbeth).

Remek ötlet volt az Artus-retrospektív megrendezése.
Feltűnő volt, hogy négy-ötéves előadások is menynyire
frissnek hatottak. Máskor nincs arra mód, hogy
visszaidézzük, áttekintsük egy-egy rendező, művészi
csoport eddigi életművét.

STUBER ANDREA
Népszava

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Szervét Tibor (Ivanov, Pesti
Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Szirtes Ági (Mauzóleum,
Kamra)
A legjobb férfi mellékszereplő: Héjja Sándor (Rokonok,
Pécs)
A legjobb díszlet: Dávid Attila (Ármány és szerelem,
Miskolc)
A legjobb jelmez: -
Különdíj:-

Jött a szavazólap, mellette levél, abban kérés, hogyne
panaszkodjunk. Pedig én már elszántam magam, hogy
most majd levezetem a kritikusdíj ellehetetlenülésének
tételét. Abból kiindulva, hogy évről évre kevésbé va-
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gyunk képesek követni az országos színházi helyzetet.
Nem kifejezetten önhibánkból. Ezt azért kell újra leszö-
gezni, mert a vidéki színházakban még mindig sokan
hiszik úgy, hogy a fővárosi kritikusok lustaságból vagy
érdektelenségből maradtak el tőlük. Pedig nem. De ma
már szinte senki nem tudja megengedni magának,
hogy sokat utazgasson a saját zsebére. A lapok viszont
inkább lemondanak a vidéki előadások bírálatairól,
mint hogy útiköltséget fizessenek. Jószerével két újság
maradt, amely rendszeresen rászánja a minimális ben-
zinpénzt arra, hogy kritikust küldjön vidékre: a Színház
és a Criticai Lapok. (Es talán még a Kritika, de a
Kritikának írni úgyis becsület és ráfizetés dolga.) Ez
azt jelenti, hogy a vidéki színházak előadásait általá-
ban mindössze két budapesti kritikus látja. (Plusz
Nánay.)

Mi következik ebből? Egyrészt az, hogy a kritikusok-
nak nemhogy összképük nincs a teljes színházi életről,
de még részképük is alig. (Engem például idén nem
küldött egyik lap sem Szegedre, tehát nem láttam
egyetlen szegedi bemutatót sem.) Másrészt a kategó-
riák zömében semmi esélyük nincs a vidéki teljesítmé-
nyeknek. Ha nagyon optimista vagyok, akkor egy
kitűnő vidéki rendezés, egy nagyszerű női vagy férfi

A legjobb díszlet: Bagossy Levente terve a
kecskeméti Leonce és Lénához (Kallus György
felvétele)

főszereplő elhíresülésében még bízhatom. Az talán
odavonz néhány áldozatos érdeklődőt. De a vidéki epi-
zódremeklés, díszlet, jelmez vagy zenés előadás bizto-
san nincs versenyben. Mert a legjobb esetben látta a
Színház kiküldött színibírálója és a Criticai Lapoké
(plusz Nánay), ami egyöntetű elismerés esetén is
mindössze három szavazatot hozhat a konyhára. Re-
ménytelen. Ugyanakkor ebben a szó szoros értelmében
kilátástalan helyzetben nagy áldás minden budapesti
(vagy gödöllői) vendégjáték és minden utaztatási ak-
ció. (Kecskeméti kirándultatás, Jutocsa Tours és ha-
sonló kalandok. Csak arra kell ügyelni, hogy a kritikust
ne kötelezzék le nagyon.)

A fentiekkel - a szűkös láthatással - magyarázom,
hogy néhány kategóriában nem szavaztam senkire és
semmire. Ez nem azt jelenti, hogy szerintem nem szü-
letett jó vagy legjobb zenés előadás, alternatív előadás
- biztos vagyok abban, hogy született -, hanem arra
utal, hogy az ilyen műfajú produkciókból túl keveset
láttam, s ha kijelölnék egy-egy legjobbat, akkor mél-
tánytalanul járnék el a többi sok, nem látottal szemben.
Az egyéb kategóriákban nagyobb merítés alapján, biz-
tonságosabban tudok választani. Bő száz előadáson
jártam a szezonban. S mindvégig abban reményked-
tem, hogy ha évad közben ugyan kevés igazán jó
előadással találkoztam is, de júniusban, a debreceni
színházi találkozón majd módom lesz megnézni a leg-
jobbakat. Erre mi történt? A megbízhatóan, alaposan
körülnéző Nánay majdnem csupa olyan produkciót
válogatott a szemlére, amit már láttam. Ebből gyaní-
tom, hogy szürkécske évad volt ez a mostani. (El

vagyunk bizonytalanodva mind, miből lehetne ma jó
színházat csinálni.)

De nemcsak nem szavaztam, hanem szavaztam is.
S minthogy tízévnyi szapora színháznézés után az em-
bernek magasabb az ingerküszöbe, mint eleinte, ezért a
„legjobb" nálam most annyit tesz: a leginkább
lenyűgöző, magával ragadó, elvarázsoló. Ilyen értelem-
ben Gothár Albee-rendezésének csak egy riválisa
akadt: Kiss Csaba eredeti Macbeth-verziója. (Valahol
közbe kell szúrnom, hogy nem láttam még Ascher
Elnöknők-jét, annyira az évad végén volt.) Szerettem a
Simon Balázs-féle Átváltozásokat is.

Csomós Mari briliáns Martha-alakítása valósággal
kiált a díj után. Szervét Tibor lvanovjának értékelése -
a kritikák alapján - nem egyértelmű, de én úgy voltam
vele, hogy valósággal székhez szögezett a színész új-
szerűsége; játékának fojtott ereje, keserű feszültsége
és főként elementáris egyszerűsége. (Ez utóbbival ha-
tott rám erősen Barkó György is, a pécsi Tóték postá-
saként.) Ugyancsak elragadtatottan bámultam Szirtes
Ágit a Mauzóleumban. Héjja Sándor a figurája tökéle-
tességével vett le a lábamról a pécsi Rokonokban. A
legemlékezetesebb és talán leglátványosabb díszlet
számomra Dávid Attiláé volt, jóllehet nem tudták benne
rendesen (jól) eljátszani az Ármány és szerelmet a
miskolciak. Legjobb jelmez nem jut eszembe.

Ha lenne „legjobb újonc" kategóriánk (minta NBA-
ben), azt nyilván évekig nem tudtuk volna kiosztani a
szavazatok szóródása miatt. Idén viszont minden bi-
zonnyal elnyerné Kamarás Iván az Othellóért és a Haj-
lamért.
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SZÁNTÓ JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum

A legjobb rendezés: Máté Gábor (Parti Nagy Lajos:
Mauzóleum, Kamra)

A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Básti Juli (Élnek, minta disznók,
Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Kamarás Iván (Othello, Buda-
pesti Kamaraszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Szirtes Ági (Elnöknők;
Mauzóleum, Kamra)

A legjobb férfi mellékszereplő: Bubik István (Redl,
Thália Színház) és Gálffi László (Othello, Budapesti
Kamaraszínház)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ivanov, Új Színház) és
Khell Csörsz (Nem félünk a farkastól, Radnóti Színház -
Dunaújváros)

A legjobb jelmez: Jánoskuti Márta (Hermelin, Vígszín-
ház)
Különdíj: Thália Színház (Búcsúzóul)

Az angoloknak van egy mély értelmű szavuk a színház
lényegére, a „make believe", azaz „elhitetés", amelyben
azonban a műveltető jelleg hangsúlyosabb, mint a
magyar megfelelőben. A terminus technicus voltakép-
pen arra a szakmai-művészi folyamatra utal, amelynek
keretében a színészek elhitetik a nézőkkel az ábrázolás
igazságát. Napjaink magyar színházában azonban a
fogalom háromszoros értelemmel is terhes: a színé-
szeknek ezen túlmenően önmagukkal is el kell
fogadtatniok, hogy annak, amit (még) csinál(hat)nak,
értelme van, valamint, túl az adott est igazságán, a
nézővel is hasonlót kell elhitetniök: igenis, csak azért
is lehet még értelme a színháznak és általában a (hu-
mán) kultúrának, továbbá mindazoknak az eszmények-
nek és értékeknek, amelyeket a színház és a (humán)
kultúra meghatározásánál fogva képvisel.

Mélységesen és gyengéden tisztelem a magyar szí-
nészetet, amely ha meg-megroskadva, görnyedezve is,
ám időnként szálfaegyenesen és felmagasodva cipeli
tovább a make believe e mai hármas terhét, és még a
magam csekély fontosságát is mintegy megsokszoroz-
va látom attól a lehetőségtől, hogy a legszálfább,
legkiemelkedőbb egyéneket-teljesítményeket egy
szem szavazatom révén tán még egy centivel meg-
emelhetem. Tetejébe a csak azért is szezonoknak ez az
1995-96-osa valóban bővelkedett kiugró teljesítmé-
nyekben.

Persze: ezt a megállapítást is keserűség fátyolozza.
Állítom: ha a színház még fontos lenne (mint volta késő
hetvenes, majd a nyolcvanas években, de hogy ne
nosztalgiázzam, mint lehet akár ma is a stabil polgári
országokban, amelyek közé valaha, a jövő században
talán még majd eljuthatunk), olyan vitáktól és izgal-
maktól zsonganának az értelmiségi körök, mint a Ma-
rat/Sade, a kaposvári, majd a Petőfi Sándor utcai csoda
idején. Késhegyig menően lehetne például csatázni
azon, hogy átlényegülhet-e művészetté a tömény
gusztustalanság (1, 2, X: igen; nem; csak ha Ascher
és három színésznője - pardon - veszi kézbe). De
állítom továbbá, hogy hosszú sorok zarándokolnának

az Asbóth utcába, látni az Othellóban meg a
Hajlamban Kamarás Ivánt, az utóbbi tíz (vagy több) év
legnagyobb

színészi felfedezését, míg most nemhogy az érdeklődő
nézők tömegei, de még a szakmabeliek jelentős
hányada sem tud az eseményről. Vitázni lehetne azon,
hogy szükségképp fárad-e el az, aki Alceste és Don
Juan után (az utóbbi után mindössze egy évvel)
Ivanovot is el-játssza ugyanazon szellemi és vizuális
aurában; és szenzáció lehetne, hogy Gothár Péter -
Albee után kétszeresen is szabadon - a Virginia Woolfot
is „kivitte a kertbe". De hát játsszunk mi, kritikusok is
make believe-et: hitessük el magunkkal, hogy
vitakérdés, hogy szenzáció, hogy csak azért is
életbevágó mindez (noha éppen a színikritika
fórumainak vészes elsorvadása is fontos, ha nem is
elsőrendű oka és egyben következménye a beállt
szellemi űrnek).

Választottaimon kívül kiket szeretnék még említeni?

Magyar drámát a Mauzóleumon kívül érdemlegeset
nem láttam, de ez végre az, ami kell, ami - most meg
Stoppardot plagizálva - „the real thing". Előadás a
Mauzóleumén kívül több is megkapott, ha nem is ezen a

fokon: az Othello, a Nem félünk a farkastól, Az öreg

hölgy látogatása, a Redl, a Vérnász, a Hajlam (említési
sorrend szerint: Ruszt, Gothár, Ascher, Csizmadia,
Novák Eszter, Alföldi Róbert).

Ha Básti Juli Rachelje nem volna oly abszolút, mellé
tenném Molnár Piroska milliomosnőjét és Csomós
Marit a Vérnászban; ha Kamarás Iván nem volna reve-
láció, mellé tenném Bálint András albee-i George-át
(eddigi pályája talán legizgalmasabb alakítását), Gás-
pár Sándor Redljét és Steincbeck-féle George-át,
Gazsó György nyíregyházi Shylockját és Rátóti Zoltánt
a Hajlamból. Az epizodisták közül Szirtes Ágié az ab-
szolút teljesítmény; mellette Lázár Kati Vérnász-beli
alakítását említeném. Bubik és Gálffi mellékszerepek-
ben (ha Jago annak nevezhető) szétméricskélhetetle-
nül egyforma élményt szerzett; mögöttük Alföldi Ró-
bert mindig újszerű és eredeti, csak idén hol a szerep
(Átváltozások), hol az előadás (Ivanov) nem volt
kellően ihlető; és remek volt Gáti Oszkár epizódja a
Szerelemben. És ha lenne - javasoltam már - angol
mintára „legígéretesebb új tehetség" kategória,
elsőnek jutna eszembe Német Mónika, aki egyszerre
volt az óhatatlan nézői prekoncepciót maradéktalanul
kielégítő s egyszersmind mégis frappáns, permanen-
sen meglepő Édes Anna. Mögötte bájosan debütált
Gubás Gabi is, főleg a Párizsi divatban.

A „legjobb" nem feltétlenül igazán jó is. Ezt abból az
apropóból írom, mert az évad során látott zenés

előadások közül a legjobb a vígszínházi Mágnás Miska
volt, de csak legjobb (és sok szellemes részletben
gazdag), és nem igazán nagyon jó. Ezért hagytam
üresen a rubrikát. Alternatívot ritkán látok, nem is
érzem magam kompetensnek benne.

Jelmezt sok kiválót láttam, főleg természetesen a
kifogyhatatlan fantáziájú és beleélő képességű Szakács
Györgyitől. De olyan üdítően kellemes volt egyszer
szép - és persze stílusos, jellemző erejű - szín- és
fazonvilágot látni! Ezt köszönöm meg a Jánoskuti Márta
felöltöztette Hermelinnek javaslatommal.

Különdíjam végül nemcsak a Csiszár Imre-féle
Tháliának, bár a szomorú aktualitás okán elsősorban
annak szól, hanem a Kazimir-féle Tháliának s a
Törőcsik-, Schwajda-, Taub-féle Művész Színháznak is.
Egy nagy múltú pesti színháznak. Az első áldozatnak a
-voltaképpen minek is az oltárán?

Ami most befejezésül következik, szerintem az is az
évad része. Az alkotóereje és funkciói teljében eltávo-
zott Vámos Lászlót méltón búcsúztatta operai gyász-

pompa. Ám Simon Zsuzsa temetésén nyolcvanan ha
voltak; az ismert arcok között csak viszonylag fiatalabb
színész tanítványait fedeztem fel. De Simon Zsuzsa -
nem Zsuzsa néni még, ahogy Békés András és Szilágyi
Tibor szépen búcsúztatta, hanem bizony-bizony Simon
elvtársnő - egy embertelen korszakban volt páratlanul
emberséges és bölcs igazgatója a színitanodának;
rendezők (főrendezők, direktorok), dramaturgok, kriti-
kusok, filmesek sokasága tanúsíthatta volna ezt jelen-
létével; nem tették. (Az időpont elkonspirálásával alig-
ha vádolható a megtört hozzátartozó; a valamirevaló
szervezés is másoknak lett volna dolga.) Pedig ez is
része volna a make believe-nek: múltunknak, régi örö-
meinknek, friss gyászainknak is táplálniok kellene a
jelent, ha nem másért, csak hogy erőt merítsünk a ritka
és egyre fogyatkozó közösségi alkalmakból, akár még a
temetőben is. Szomorú délután volt; magamat is
vigasztalom, amikor ma, két nappal később itt kopo-
gom ezeket a mégiscsak ünnepi sorokat.

PS. Egy javaslat. Ha majd minden szavazat befutott,
ugyan gyűjtsük ki, az említések számával együtt, azok-
ra a díjra javasolt, illetve kiemelt teljesítményeket, ame-
lyek a hatóságilag leselejtezett Thália Színházhoz
kötődnek, és postázzuk a listát az önkormányzatilag
illetékes uraknak. Hátha meginognának a maguk kü-
lönbejáratú make believe-jében.

SZEKRÉNYESY JÚLIA
Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Esterházy Péter: Búcsú-
szimfónia

A legjobb rendezés: Ruszt József (Shakespeare:
Othello, Budapesti Kamaraszínház)

A legjobb zenés előadás: Spiró György-Másik János:
Ahogy tesszük (Várszínház)

A legjobb alternatív előadás: Don Quijote átváltozásai
(Merlin Színház)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Vérnász, Új Szín-
ház)

A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly (Tartuffe, Thália
Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Tímár Éva (Népirtás,
József Attila Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Blaskó Péter (Tartuffe,
Thália Színház)

A legjobb díszlet: Horgas Péter (A legyező, Pesti Szín-
ház)

A legjobb jelmez: Kárpáti Enikő (A legyező, Pesti Szín-
ház)

Különdíj: Baka István műfordítása (Walpurgis-éj, Kato-
na József Színház)

Mostanában gyakran leírjuk, hogy a dráma olykor nem a
színházban, hanem a színház körül játszódik, azaz dúl. A
színházak jelentős része anyagi problémákkal küzd,
ezért rossza közérzet. Minden társulatnak bizonyítania
kell létjogosultságát, és ez idegességet, kapkodást
szül. Ez a hangulat ebben az évadban is érződött.
Bemutató bemutatót követett, olyan iramban, mintha
mindenki nagyon sietne valahová. Érdekes részmegol-
dások, kellemes epizódok születtek, és tovább él a
remény, hogy ez a kirakós játék egyszer csak egésszé
áll majd össze. Volt egy kitűnő Tartuffe a Thália Szín-
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házban, Ruszt József a legjobb formáját adta Othello-
rendezésében, Básti Juli, Bertalan Ági, Blaskó Péter,
Csákányi Eszter, Csomós Mari, Egri Márta, Eperjes
Károly, Igó Éva, Kováts Adél, Tímár Eva alakításai
megragadóak voltak. Néha az volt a benyomásom,
mintha a színésznői teljesítmények adnák az évad ér-
telmét.

SZŰCS KATALIN
Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Zsámbéki Gábor (Csehov: Cse-
resznyéskert, Katona József Színház)
A legjobb zenés előadás: Spiró György-Másik János:
Ahogy tesszük (Várszínház)

A legjobb alternatív előadás: Zách Klára (Stúdió K.)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros) és Molnár
Piroska (Az öreg hölgy látogatása, Kaposvár) A legjobb
férfialakítás: Kamarás Iván (Othello, Buda-pesti
Kamaraszínház) és Fekete Ernő (Watpurgis-éj, Katona
József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Szirtes Ági (Elnöknők,
Kamra)
A legjobb férfi mellékszereplő: Barkó György (Tóték,
Pécsi Harmadik Színház) és Kun Vilmos (Cseresznyés-
kert, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Csanádi Judit (Moliére-város, Győri
Padlásszínház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi Szirtes Ági
„átalakításáért" (Elnöknők, Kamra)
Különdíj: -

Nem igazán dráma a Mauzóleum - s amennyiben az,
úgy örkényi, lásd Kulcskeresők-, de színpadi költészet,
de gyönyörű és működőképes, amit a Máté Gábor
rendezte remek Kamra-béli előadás ékesen bizonyított.
Ha a legjobb előadásra adnánk a következő voksot, s
nem a legjobb rendezésre, bizonnyal a Mauzóleum lett
volna számomra az egyik szóba jöhető a Nem félünk a
farkastól Radnóti színházi vagy az Elnöknők ugyancsak
Kamra-béli előadása mellett, ám a matériát tekintve s az
eredményt látva nagyobb rendezői kihívásnak tartom a

Cseresznyéskertet, amely Zsámbéki Gábor ren-
dezésében a legösszetettebb, legbonyolultabb képét
adta a világnak, s ezzel a teljesség érzetét, még ha
állítás helyett csupa kérdés is az előadás. (Vagy éppen
ezért.) De hasonlóképp jelentősnek tartom Az öreg
hölgy látogatásának Ascher Tamás rendezte kaposvári
előadását - Molnár Piroska vérfagyasztóan jó Claire -,
Ruszt József Othellóját - Kamarás Iván lenyűgöző
alakításával a címszerepben, s Gálffi László kitűnő

Jagójával - vagy a zalaegerszegi Leart Halasi Imre
rendezésében és Balogh Tamás nagyon finom, nagyon
pontos játékával Learként; s ha színészileg egyenetlen
is, a fontos előadások közé sorolom a szakmai figye-
lemből méltatlanul kiszorult pécsi kamara-Macbethet
Soós Péter rendezésében, Stohl András és Pásztor
Edina igen erős Macbeth-házaspárjával.

A színészi alakítások - mindenekelőtt Bertók Lajos, a
manírjaitól örvendetesen megszabadult Varga Mária,
valamint Szalma Tamás és Majzik Edit játéka - révén él
bennem tiszta-szép élményként A félkegyelmű Lengyel
György rendezte debreceni előadása, és soha nem
láttam még ennyire mulatságos és ilyen lázadó Tótékat,
mint ahogy Vincze János színpadra állította a Pécsi
Harmadik Színházban Vári Éva és Helyey László remek-
lésével Tót házaspárként és Barkó György szívfájdító

A legjobb jelmez: Szakács Györgyinek az El-
nöknőkhöz készített ruhái (Pogány Judit, Csá-
kányi Eszter és Szirtes Ági) (Koncz Zsuzsa fel-
vétele)

postásával. Alternatív színház ez és mégsem; az igazi
alternatív előadás számomra idén a lélektanilag is vég-
telenül pontosan kidolgozott színészi játékkal példázat-
jellegét megszüntetve megőrző Zách Klára volt a Stúdió
K. Fodor Tamás rendezte előadásában.

Ritka szellemes a Kiss Csaba összeállította és ren-
dezte győri Moliére-város, és nagyon erős atmoszférájú
az Új Színház Novák Eszter rendezte Vérnásza, olyan
kitűnő színészi alakításokra adva lehetőséget, mint
Csomós Marié, Lázár Katié, Tóth Ildikóé (Berek Kati
esetében egyáltalán színészi alakításra ad lehetőséget!)
- kár, hogy a dráma szürreális síkja, a Halál és a Hold
jelenléte nem igazán megoldott rendezőileg. Nem
különben erős atmoszférájú, kitűnő csapatmunka a
Walpurgis-éj Katona József színházi előadása Gothár
Péter rendezésében, kevésbé látványosan, de nem cse-
kélyebb eredménnyel kiugrási lehetőséget adva az évad
másik nagy színészi felfedezésének, Fekete Ernőnek,
aki egyébként a Cseresznyéskert Petyájaként is kitűnő.
Az egyik „kiugró" tehetség az Othello cím-szereplője,
Kamarás Iván, akinek „számlájára írható" továbbá az
Alföldi Róbert által nagyon érzékenyen, nagyon

ízlésesen rendezett Hajlam című darab egyik briliánsan
megoldott főszerepe. (A másik, ugyancsak briliánsan
megoldott főszerep Rátóti Zoltáné.)

Az eddigiekből is kitűnhet, hogy a rendezés mellett a
színészi alakítások díjait osztottam a legnehezebben,
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s ezért jobbára megosztva. Tán meglepő, hogy éppen

ott nem, ahol - az Elnöknők esetében - három egyen-
rangú, mellérendelt szerepről és alakításról van szó,
ám Csákányi Eszter és Pogány Judit remeklése mellett
Szirtes Ági valami hihetetlen átalakuláson ment át -
jócskán segíthette ebben Szakács Györgyi munkája -,
aminek előjelei mára Mauzóleumban is érzékelhetőek
voltak.

Díszlet ügyben Csanádi Judit szekrényének ötletes-
sége mint játéktér a Moliére-városban mindent elsöprő
volt, de azért Menczel Róbert zalaegerszegi Lear-dísz-
lete is eszembe jutott.

TAKÁCS ISTVÁN
Új Magyarország

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

A legjobb zenés előadás: Müller-Tolcsvay-Müller: Is-
ten pénze (Madách Színház)

A legjobb alternatív előadás: Zách Klára (Stúdió K.)

A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros; Vérnász, Új
Színház)

A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly (Tartuffe, Thália
Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Nagy Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)

A legjobb férfi mellékszereplő: Holl István (Ivanov, Új
Színház)

A legjobb díszlet: Bagossy Levente (Leonce és Léna,
Kecskemét)

A legjobb jelmez: Jánoskuti Márta (Hermelin, Vígszín-
ház)

Különdíj: Vincze János (Tóték, Pécsi Harmadik Szín-
ház)

Viharok dúlták az évadot (Nemzeti-New York-ügy;
Rock Színház; Thália Színház) - mint rendesen. Nem
először festett úgy: a szezon szinte e viharokról szól
inkább, mint az előadásokról. Szerencsére nem így lett.
Bár a nehézségek nem múltak el, s bár a következő színi
évad viharai, botrányai is kis kockázattal előre megjó-
solhatók, azért színház is volt 1995 szeptembere és
1996 júniusa között. Olyan, amilyen, persze. Amilyen
lehetett, vagy annál valamivel jobb. Hiszen ha a szünet
nélkül hangoztatott (és egyébként valós) anyagi nehéz-
ségek felől néznénk a színházainkat, már azt is csodá-
nak kellene tartanunk, hogy egyáltalán működtek. Kö-
vetkezésképpen? Akkora baj talán még sincs. Vagy
lehet, hogy van, de a színházak, mint már jó néhány éve
az utóbbi időben, bámulatos túlélési képességeikről
adnak bizonyságot. Lehet ebben valami abból a kény-
szerű szemléletből, mely szerint ha a körülmények nem
igazodnak a színházhoz, a színháznak kell igazodnia a

Különdíj: Kiss Csaba és a Győri Padlásszín-ház
(A /egyező című Goldoni-előadásban: Csudai
Csaba Zsolt és Honti György) (Benda Iván
felvétele)

körülményekhez. Biztos, hogy ez nem jó, kényelmetlen,
másra, a művészi munkára például, kevésbé enged
figyelni, energiákat von el, de hát ha ez a túlélés ára,
akkor meg kell tanulni ezt is. Mondogatjuk ugyan, hogy
a színházak támogatása, egész helyzete a kultúrán belül
milyen rossz, szidjuk az illetékeseket is emiatt, azt
remélve, akkor majd jobban a zsebükbe nyúlnak - de
a szívünk legmélyén általában tudjuk: valami vissza-
vonhatatlanul elmúlt, s egyelőre nem született helyette

valami más, mindent és mindenkit megnyugtató új
megoldás. A színház éppúgy átmeneti állapotban van,
mint az egész magyar társadalom, éppúgy tisztázatla-
nok a körülményei, a helyzete stb., stb. Es ahogyan a
dolgok jelenleg állnak, nem is remélhető, hogy reggelre
kelve minden helyre rázódik.

Ilyen háttér előtt zajlott tehát ez az évad, amelynek
krónikája nemigen jegyezhet fel kiemelkedő, revelatív
előadásokat. Ami nem jelenti azt, hogy nem láthattunk
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igen jó produkciókat is, és hogy nem született számos
tisztes munka. A szokásos évi tizenöt-húsz színvonalas
előadást most is meg lehet nevezni. Egy-egy részérték,
érdekes alakítás még ennél több produkcióban is
felfedezhető volt. De (mint oly gyakran) az igazi nagy,
színháztörténeti jelentőségű előadás megint csak hi-
ányzott. A magam részéről, a fentebb megnevezett
előadásokra, alakításokra mindenesetre szívesen gon-
dolok vissza.

TARJÁN TAMÁS
ELTE BTK
Magyar Irodalmi Intézet

A legjobb új magyar dráma: Parti Nagy Lajos: Mauzó-
leum
A legjobb rendezés: Ruszt József (Shakespeare:
Othello, Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb zenés előadás: Spiró György-Másik János:
Ahogy tesszük (Várszínház)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Peremartoni Krisztina (Ahogy
tesszük, Várszínház)
A legjobb férfialakítás: Lukács Sándor (Búcsúszimfó-
nia, Vígszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Csákányi Eszter (Élnek,
minta disznók, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kovács Lajos (Ahogy
tetszik, Kecskemét)
A legjobb díszlet: Balla Margit (Cselédek, Radnóti Szín-
ház)
A legjobb jelmez: Dőry Virág (Cselédek, Radnóti Szín-
ház)
Különdíj: -

A színikritikusok díja alapításakor és a következő
esztendőkben érzett lelkesedés már régesrég elham-
vadt bennem - de olyan fölöslegesnek és ingatagnak
még sohaem találtam a szavazatomat, mint az idén.
Lehangolt a Thália Színházra kimért esztelen és er-
kölcstelen ítélet - és lehangolt e döntés utóélete (a
televízióban, a sajtóban, sőt „a nyílt színen"). Értetlenül
fogadom, ha a szaklapban (ebben a lapban) több hónap
eltéréssel két, merőben különböző kritika jelenik meg
ugyanegy előadásról (és a második cikket egy másik
produkció fotója is illusztrálja) - és értetlenül állok a
napi- és hetilapbírálatok egy részének cinizmusa, szak-
szerűtlensége, kontraszelekciós igyekvése előtt. Tor-
kig vagyok a fölépítendő Nemzeti Színház körüli di-
lettáns (jó?)szándékokkal - és unom számos fő-városi
és számos vidéki előadás erőfeszítésnek hazudott
léhaságát. Persze huszonöt évi kritikusi tevékenység,
ilyen-olyan színházi szorgoskodások után se azt nem
hihetem, hogy valamennyi kifogásomban nekem van
igazam, se azt, hogy a magam szerény posztján vétlen
lennék. Mindez azonban csak még jobban elkeserít.

Ha indokolnám választásaimat, az ünneprontás len-
ne: a kiemelkedő - vagy akár csak a jelentős - bemu-
tatókat nélkülöző, tétova és bágyadt évad után azt
kellene ecsetelnem, relatíve miért az a legjobb, ami -
szerintem - a legjobb.

Mindenesetre erősen fogadom, hogy - levonva az
idei dilemma konzekvenciáját - jövőre nem szavazok,
ha megint (vagy még inkább) ilyen szituációban érzem
magam.

TASNÁDI ISTVÁN

A legjobb újmagyardráma: Parti Nagy Lajos: Mauzóleum
A legjobb rendezés: Gothár Péter (Albee: Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Zách Klára (Stúdió K.)
A legjobb női alakítás: Csomós Mari (Nem félünk a
farkastól, Radnóti Színház - Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Kamarás Iván (Othello, Buda-
pesti Kamaraszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász;
Ivanov, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Hunyadi László (A mély-
ben, Temesvár) és lllyés Róbert (Leonce és Léna;
Chioggiai csetepaté, Kecskemét)
A legjobb díszlet: Bagossy Levente (Leonce és Léna,
Kecskemét)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: -

A katarzisról sok bonyolultat elmondtak már Arisztote-
lész óta, nálam azonban nagyon egyszerű valami, az
érzelmi mazochizmus szinonimája: jólesik, hogy fáj.
Sok olyan előadást láttam, amelyik fájt, akadt olyan is,
ami jólesett, de csak egyetlen olyan élmény adatott
meg, ami egyszerre tudott megrázó és örömteli lenni.
A Nem félünk a farkastól-ról van szó, benne az újfent
káprázatos Csomós Marival.

Ezt az előadást még decemberben láttam, és lelke-
sedésemben úgy gondoltam, hogy bizonyára lesz még
részem ehhez fogható élményben. Tévedtem. Ugyan-
akkor láttam néhány szép vagy szellemes, vagy ügyes
előadást, amely-ezért vagy azért -„jólesett". Ilyen volt
a kecskeméti Chioggiai csetepaté és Leonce és Léna, a
győri Macbeth és Nők iskolája, az Amalfi Miskolcon, Az
öreg hölgy látogatása Kaposváron, a Vérnász (első fele)
az Új Színházban, az Othello a Budapesti Kamara-
színházban és a Szerelem a Radnótiban.

Az alternatív formációk egyre soványabb kínálatából
számomra a legérdekesebb - a Zách Klára mellett - a
Teatro Godot volt.

ZAPPE LÁSZLÓ
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Dürrenmatt: Az
öreg hölgy látogatása, Kaposvár)
A legjobb zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Csákányi Eszter (Elnöknők,
Kamra)
A legjobb férfialakítás: Znamenák István (Peer Gynt,
Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Vérnász, Új
Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kóti Árpád (Fesd feke-
tére!, Debrecen)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ivanov, Új Színház)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Kamarás Iván (Othello, Budapesti Kamara-
színház)

Az évad globális értékelésére nem vállalkoznék. Ahhoz
nem láttam elég előadást, főképp vidékre jutottam el

ritkán. Meg aztán egyre kevésbé érdekel a színház mint
olyan, egyre inkább csak olyan előadásokra megyek el,
ahol remény van arra, hogy valami számomra érdekes
történik. Igy eshetett meg, hogy zenés és alternatív
előadásra az elmúlt évadból alig emlékszem, leszá-
mítva természetesen a Vígszínház Mágnás Miskáját,
ahol Mohácsi professzionális magabiztossággal jutott
kompromisszumra a lipótvárosi színházzal és polgár-
sággal. E megalkuvás eredményén igen jól szórakoz-
tam, de megoldásait önismétléseknek, társadalomkri-
tikáját laposnak éreztem.

Új magyar darabot viszont láttam jó néhányat, de
vagy újnak, vagy darabnak nem éreztem őket. Legin-
kább színvonalas irodalmi szövegek többé-kevésbé ne-
hézkes színpadra erőltetésének éreztem, amit mai ma-
gyar szerzőktől láttam. Parti Nagy Lajos Mauzóleuma
színszerű, de nem dráma, Esterházynak a Vígszínház
stúdiójában előadott szövege semmivel sem színpa-
dibb, mint bármely más műve. Schwajda Miatyánkja
rutinos önismétlés. Garaczi László Debrecenben elját-
szott változata Marguerite Duras regényére ötletes ma-
gyarítás, Bereményi Géza Szolnokon bemutatott A jég-
hegyek lovagja című darabja pedig, talán éppen archai-
kus érdekessége, érzelmi telítettsége, drámai feszült-
sége folytán is, túlságosan allegorikusan, túlzottan
általánosítva foglalkozik bizonyos morális alapkérdé-
sekkel.

Azokat az élet - vagy létproblémákat, amelyekkel a
színházban találkozni szeretnék, a magyar színház, hí-
ven sok évtizedes hagyományához, ma is inkább klasz-
szikus és külföldi művek sajátos megjelenítésével áb-
rázolja. A fizikai és erkölcsi elnyomorodást Jerofejev
Walpurgis-éjében, az Élnek, mint a disznók-ban, az
Elnöknők-ben, az értelmiségi lét célvesztését a Nem
félünk a farkastól-ban, az újabb keletű kapitalizálódás
morális pusztítását Az öreg hölgy látogatásában. A
legtömörebben legtisztábban, legerőteljesebben
Ascher előadásai szólnak mostanában is a legalap-
vetőbb társadalmi-erkölcsi kérdésekről. A polgári indi-
viduum - amelynek jogi rehabilitálása, integritásának
helyreállítása az elmúlt évek egyik központi kérdése
volt - mai állapotát viszont számomra Znamenák István
Peer Gyntje fogalmazta meg igazi polgári raciona-
litással, öniróniával.

Feltűnő, esetleg bővebb elemzésre is érdemes, bár
talán nem éppen új jelensége volt még az évadnak az,
amit talán túl gorombán értelmetlen vagy holt értékek
teremtésének neveznék. Kiüresedett a nyomorábrázo-
lás Ascher Élnek, mint a disznók-jában, amely pedig
hajdan Kaposváron még irritálóan időszerű volt. Ami
akkor cáfolt egy csomó ideológiai-politikai előítéletet,
ma csak közismert közhelyek halmazát ismétli meg.
Zsámbéki Gábor gondos-alapos Cseresznyéskertje pe-
dig számomra éppúgy nem mondott semmit, mint
Székely Gábor és Cserhalmi György lvanovja. Ez utóbbi
leginkább arról szólt, hogy e két nagy művész, akik a
nyolcvanas években megfogalmazták a tehetetlenül
vergődő jelentékeny, morálisan érzékeny ember alak-
ját, a kilencvenes években sem látnak mást a világból.
Tulajdonképpen még igazuk is lehet, amennyiben az
erkölcs, az igényesség, az érzékenység számára ma
sem jobbak a feltételek, mint másfél évtizede bármikor.
Csak éppen mára a világ rosszasága, durvasága, kö-
zömbössége, értékpusztítása egészen másféle lett. S
ebben a dinamikusabban, változékonyabban gonosz
környezetben ez a vinnyogó-nyüszítő fájdalom idő-
szerűtlenné vált.


