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A legjobb új magyar dráma: HAMVAI KORNÉL: KÖRVADÁSZAT

A legjobb rendezés: VALLÓ PÉTER (Csehov: Ványa bácsi, Radnóti Miklós Színház)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: ASCHER TAMÁS (Lehár: Luxemburg grófja, Kaposvár)

A legjobb alternatív előadás: -

A legjobb női alakítás: CSOMA JUDIT (A vágy villamosa, Nyíregyháza)

A legjobb férfialakítás: HAUMANN PÉTER (Az eltört korsó, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: SCHELL JUDIT (Ványa bácsi és Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: SZERVÉT TIBOR (Ványa bácsi és Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház)

A legjobb díszlet: KHELL ZSOLT (Figaro házassága, Új Színház; „Művészet", Katona József Színház; A csendestárs, Kamra; Tom Paine, Kaposvár)

A legjobb jelmez: BARTHA ANDREA (Sirály, Budapesti Kamaraszínház; Olasz szalmakalap, Vígszínház)

Különdíj: -

Ha október, akkor színikritikusok díja. Íme, az idei szavazatok. Huszonhatan vála-
szoltak felhívásunkra, s itt meg kell állnunk egy pillanatra. Úgy gondoljuk, nem
tekinthető egy szűk szakma belügyének az, hogy némi változás következett be a
színikritikusokat tömörítő szervezetben. Azzal összefüggésben, hogy a Színházmű-
vészeti Szövetség őszi közgyűlésén jogi személyek, azaz kamarák, egyesületek,
céhek szövetségévé szeretne átalakulni, a kritikusok is megalakították céhüket, hogy
ne legyen jogi akadálya e szövetséghez való csatlakozásunknak. Ez a szavazás tehát
e céh első akciója, ami azonban semmit sem változtatott a szavazás alapelvein és a
lebonyolítás módján.

Ez évben is tehát lassacskán beérkeztek a voksok, ezek összegzése után pedig
összeültek a szavazók, és közösen döntöttek olyan vitás kérdésekben, amelyekben
nem volt egyértelmű eredmény. S ilyen kérdés az idén több is akadt. Mint a
végeredményből kitűnik: az alternatív és a különdíj kategóriában annyira szóródtak a
vélemények, hogy végül nem született konszenzus, nem tudjuk kiadnia díjakat. Ez
ismét felveti azt a visszatérő kérdést, hogy a különdíj-kategória nincs kellőképpen
körülhatárolva, illetve hogy a kritikusok egy része nem néz alternatív előadásokat
(ezt jól mutatja, hogy viszonylag nagy azok aránya, akik erre a kategóriára nem

szavaztak, illetve jó néhányan a furcsa, különös stúdió-előadásokat tekintik alterna-
tívnak).

Két kategóriában kellett még döntenünk: a mellékszereplőkében. A végeredményt
olvasva feltehetően lesznek olyanok, akik megütköznek, amikor azt látják: a Ványa
bácsi Szonyáját és Asztrovját alakító két színész mellékszereplő-díjat kapott. Persze
vitázhatnánk azon, hogy Csehov darabjaiban vannak-e hagyományos értelemben
vett fő- és mellékszereplők, de ezúttal nem elvi, esztétikai kérdések alapján döntöt-
tünk, hanem praktikus meggondolásokból. Ha a szavazók túlnyomó többsége
Szervét Tibor és Schell Judit teljesítményét díjazásra érdemesnek tartja, ám egyesek
az alakítást főszerepnek, mások mellékszerepnek tekintik, akkor indokolt, hogy az
eltérő kategóriákban, de azonos szerepre adott voksokat összegezzük. S mivel a
főszerep-kategóriákban biztos jelöltek voltak, a legelfogadhatóbbnak az általunk
megszavazott megoldás tűnt. A kritikusok saját szavazólapján természetesen az
eredeti voksok és indoklások olvashatók.

Záró megjegyzés: a kritikusok együttes véleménye ezúttal is a biztos, kipróbált
értékeket erősíti meg. Mintha nem születtek volna rendhagyó, vitatható, kedélybor-
zoló, de ígéretes, újat kereső, jövőt körvonalazó produkciók!

BARABÁS TAMÁS
Pesti Műsor

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Zsámbéki Gábor (Kleist: Az eltört
korsó, Katona József Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Szirtes Tamás
(A miniszter félrelép, József Attila Színház)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Börcsök Enikő (Sógornők, Pesti
Színház)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó:
„Művészet", Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Almási Éva (Kényes
egyensúly, Játékszín)
A legjobb férfi mellékszereplő. Kállai Ferenc (Kényes
egyensúly, Játékszín)
A legjobb díszlet: Gothár Péter (Agyő, kedvesem!, Ka-
tona József Színház)
A legjobb jelmez: Dőry Virág (Anconai szerelmesek,
Radnóti Miklós Színház)

Különdíj: Anconai szerelmesek együttese (Radnóti
Miklós Színház)

Ebben az 1996-97-es, meglehetősen gyenge szezon-
ban nem találtam kiemelésre méltó új magyar darabot.
Igaz, nem láttam a kaposváriak Körvadászat című pro-
dukcióját, amelyről tanult barátom, Koltai Tamás jókat
írt, talán az lehetett volna, ha magam is látom. Maguk
az előadások sem villogtak túlságosan, legjobbnak Az
eltört korsót találtam, Zsámbéki Gábor „tollából", és a
„Művészet"-et, Ascher Tamás rendezésében.

A legjobb szórakoztató előadás címéért nálam hár-
man versengenek. Ilyen bűbájos, zenés játék volt a
Radnótiban az Anconai szerelmesek, Valló Péter
elővezetésében, s a Pénzálla házhoz, amelyet Kalmár
Tibor rendezett, és ilyen -talán a legmulatságosabb - A
miniszter félrelép, Szirtes Tamás rendezésében, de
nem volt rossz a Van, aki forrón szereti sem, Kerényi
Miklós Gábor rendezésében. A legjobb alternatív
előadásra nincs jelöltem, amit úgynevezett alternatív-
ként láttam, bármi legyen is az, nem nagyon tetszett. A

legjobb női alakítások közé sorolom Kútvölgyi Erzsé-
betét a Mesterkurzusban, Für Anikóét Az utolsó hős-
szerelmesben, Csomós Mariét a Megváltásban, Vári
Éváét az Ahogy a lakáj latjában, Tábori Nóráét, Igó Éváét
és mindenekelőtt Börcsök Enikőét a Sógornőkben.

A férfiak közül kiváló volt Bodrogi Gyula (Pénz áll a
házhoz), Gálvölgyi János (Az utolsó hősszerelmes),
Végvári Tamás (Mein Kampf), Kaszás Attila és Szolnoki
Tibor (Van, aki forrón szereti), Lukáts Andor és Bán
János („Művészet') és mindenekelőtt Haumann Péter
(Az eltört korsó és "Művészet!). A legjobb női
mellékszereplőnek Almási Évát találtam (Kényes
egyensúly), a legjobb férfi mellékszereplők: Darvas
Iván (Kényes egyensúly), ifj. Jászai László (Bella),
Végh Péter (Bella), Balázs Péter (Van, aki forrón szere-
ti), Máté Gábor (Agyő, kedvesem!) és mindenekelőtt
Kállai Ferenc (Kényes egyensúly). Az évad legjobb
díszlete szerintem Gothár Péteré volt (Agyő, kedve-
sem!), s a legjobb jelmeztervező Dőry Virág (Anconai
szerelmesek), a különdíjat az Anconai szerelmesek
együttesének adom.
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BOGÁCSI ERZSÉBET
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: - A
legjobb rendezés: -
A legjobbszórakoztató-zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: - A
legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: - A
legjobb férfi mellékszereplő: - A
legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -
Különdíj: -

Évadról évadra a legkínosabb feladatom, hogy voksol-
jak a Színikritikusok Díjára. Nézem-nézem a különböző
kategóriákat, s legföljebb egy-egy színészi alakításra
tudnék szavazni nyugodt szívvel. Ha annak idején a
legjobb magyar drámaként olyanokat nevezhettünk
meg, mint amilyenek a Halleluja, a Csirkefej vagy az
Örkény-művek voltak, hogyan szavazhatnék most bár-
mire is? És hogyan találhatnék méltó rendezést a Tan-
gó, a Marat halála, a Három nővér nyomába? Ezért
döntöttem most úgy, hogy kitöltetlenül hagyom a sza-
vazólapot. Holott magam örülnék a legjobban, ha az
idősebb gárda képviselői meg tudnának még lepni az
előadásaikkal. Es ha az ifjabbak olyan vitathatatlan
értékeket tudnának máris felmutatni, amelyek joggal
aspirálnának a legjobb címre. Ebben az évadban külön
erőfeszítést tettem arra, hogy a száz-egynéhány látott

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél:
Körvadászat. Kiss János, Körösi András,
Kelemen József és Lecső Péter a kaposvári
elő-adásban (Simarafotó)

előadás között minél több legyen az olyan, amelyet
fiatal művészek hoztak létre. Ha csak a „reményfutam-
ból" kellene válogatnom, könnyebb lenne a dolgom.
Szerettem például Alföldi Róbert Sirály-rendezését,
méltányoltam Horesnyi Balázs A Mester és Margarita-
díszletét és Földi Andrea kecskeméti jelmezeit. Örültem
annak, hogy Moldvai Kiss Andrea bizonyította talentu-
mát az Irtásban, és Mihályfi Balázs is erős tehetségnek
mutatkozik a Megváltásban. Ha folytatnám, itt is követ-
kezne a „de"... Kívánok szebb napokat a magyar szín-
háznak.

BŐGEL JÓZSEF
Vasárnapi Hírek, Színháztechnikai Fórum

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadá-
szat
A legjobb rendezés: Gaál Erzsébet (Aiszkhülosz: Lelán-
colt Prométheusz; Euripidész: Médeia, Várszínház) és
Szikora János (Bulgakov: A Mester és Margarita, Sze-
ged)

A legjobbszórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Fodor Tamás (Caspar
Hauser, Stúdió K)
A legjobb női alakítás: Béres Ilona (Médeia, Várszínház)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó,
Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Törőcsik Mari (Romeo és
Júlia, Szolnok)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kerekes László (A vágy
villamosa, Nyíregyháza)
A legjobb díszlet: Horesnyi Balázs (A Mester és
Margarita, Szeged)
A legjobb jelmez: Bozóki Mara (A vágy villamosa, Nyír-
egyháza)
Különdíjak: rendezői: Szász János (A vágy villamosa,
Nyíregyháza) és Ascher Tamás („Művészet", Katona
József Színház), Lengyel György (Az ember tragédiája,
Debrecen), Vándorfi László (Az emberiség végnapjai,
Veszprém); szórakoztató-zenés előadás: A vörös ma-
lom (Békéscsaba), Isten pénze (Madách Színház); fér-
fialakítás: Bertók Lajos (Az ember tragédiája, Debre-
cen), Kulka János (Ványa bácsi, Radnóti Miklós Szín-
ház), (és mindketten A Mester és Margaritában, Sze-
ged); női alakítás: Csoma Judit (A vágy villamosa,
Nyíregyháza); alternatív előadások: Médeia-variációk
(Miskolc), Katonák (Győr); jelmez: Szakács Györgyi
(Ványa bácsi, Radnóti Miklós Színház;)

A XVI. Országos Színházi Találkozó gála-záró estjén
Szikora János, a vendéglátó színház és a találkozó
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művészeti vezetője elmondta, hogy tudatosan válogat-
tak sokféle műfajú és stílusú előadást a szegedi szín-
házi eseménysorozatra. Az volta céljuk, hogy a közön-
ség (tegyük hozzá: maga a szakma is) képet kapjon a
magyar színház jelenéről. Noha e célok nem minden-
ben valósultak meg a különben sikeres találkozón -
nem mindenki akart vagy tudott elmenni a fesztiválra,
korlátozott volt a szervezők, válogatók ízlésköre, a
szakma (illetve a közönség) nem minden szervezete,
csoportja, rétege kapcsolódott bele az eksztatikus han-
gulatú rendezvénybe -, az adott kép változatos és
gazdag. „Magyarország tehát gazdag ország" - mondta
Szikora, s ezt húzta alá a fővédnök Göncz Árpád
köztársasági elnök, hangsúlyozva a boldog, az önfeledt
színház fontosságát.

Mindez többé-kevésbé jellemző volt az egész évad-
ra. Miközben folytatódtak a világképi, strukturális és
szponzorációs, fenntartási, financiális elmozdulások,
konfliktusok, válságok, skandalumok, az alapjában
erősen középszerű színházi évad során a szakma több
tekintetben offenzívabb, nyitottabb, a visszaesések, to-
porgások, álságok ellenére valamivel több értéket
teremtő lett a fenntartás, a szponzoráció - több balfo-
gása, bizonytalankodása, erkölcsi tartáshiánya ellenére -
eredményesebbnek látszott. Általánosságban sikerült
meghaladni azt a problémát, hogy kell-e egyáltalán
színház a XX. század végén.

Az évad során tabuk kezdtek leomlani, paradigmák
kezdtek átformálódni. Jó, hogy az abszolút rendező-
centrikus és az abszolút elkötelezett és expresszív
szín-ház helyenként csatát vesztett, műhelyek vannak
átalakulóban, sőt alakulóban is. Baj csak akkor van, ha
mindez - olykor - egymás kitúrásával, kifosztásával,
legázolásával folyik, néha még egyazon színházon belül
is. Növekvőben a színészcentrikusság, esetlegesen
még némi egoizmustól, konzervativizmustól és elmé-
letellenességtől is fűtötten. Tény, hogy a színészek a
legkülönbözőbb, részben új színházi formációkba ván-
dorolnak át, s miközben többé-kevésbé tovább műkö-
dik a repertoárrendszer, egy-egy színész(csoport) több
színházban való foglalkoztatása különféle szerződé-
sekkel és formációkban történhet (lásd a Tháliából
sajátos formában és elnevezéssel kivált színészcsoport
esetét).

Folytatódott az alternatív színház bevonulása, be-
ékelődése a hivatásos színházba, mind a színházi
világ-kép, mind szakemberek, együttesek tekintetében.
Jó, hogy számos színház ilyeneket fogad be. Így a
meghatározás nem is olyan könnyű, mert egyes
esetekben az alternatív produkció a színház saját
művészeivel jön létre, más esetekben meg keverten.
Mindenesetre ez a vonulat az évad több nagy sikerű és
értékes produkcióját hozta létre (Katonák Győrött,
Médeia-variációk Miskolcon, Gaál Erzsébet Médeiája a
Várszínházban).

A rendezői kultúra tekintetében a régebbiek közül
mind az egykori szertartásszínháziak (Ruszt), mind a
racionális emelt realizmus képviselői (Zsámbéki,
Ascher, Székely) vittek színre megújulásról tanúskodó,
jelentékeny produkciókat. A fiatalabb, újonnan kirajzott
rendezők inkább a darabrobbantásban, dekomponá-
lásban jeleskedtek, nem kevés eredménnyel, de sok
kétséget is hagyva a nézőben. Szaporodnak a színész-
rendezések, közülük kiemelném Alföldi Róbertszínház-
és stílusteremtő képességeit. Kiemelkedő értékű és
hatásfokú előadást produkált Nyíregyházán Szász Já-
nos filmrendező, s ugyanott a kissé magányos farkassá
vált Verebes István is a Sirállyal.

Feltűnő az új magyar drámatermés gyarapodása.
Igaz, a korábbi realisták, szürrealisták, groteszkek, ab-
szurdok - kevés kivétellel - hiányoznak, ám Spiró
György több új bemutatója, Kamondi Zoltán (Médeia-
variációk), Tasnádi István (A kokainfutár), Hamvai Kor-
nél (Körvadászat) új dramaturgiai trendeket is sejtet.

BUDAI KATALIN

A legjobb új magyar dráma: Tasnádi István: A kokain-
futár (és olvasva a Don Quijote)
A legjobb rendezés: Ruszt József (Katona József: Bánk
Bán '96; Shakespeare: Hamlet, Budapesti Kamaraszín-
ház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Mohácsi János
(Tom Paine, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Spolarics Andrea (Méhednek
gyümölcse, Kolozsvár)
A legjobb férfialakítás: Bertók Lajos (Az ember tragé-
diája, Debrecen)
A legjobb női mellékszereplő: Schell Judit (Ványa bá-
csi, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Schneider Zoltán (Meg-
váltás, Új Színház)
A legjobb díszlet: Galambos Péter (A kör négyszögesí-
tése, Kecskemét)
A legjobb jelmez: Szűcs Edit (Tom Paine, Kaposvár)
Különdíj: Paolo Magelli (Liliom, Zalaegerszeg)

CSÁKI JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadá-
szat
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Fodor Tamás (Grimm-me-
se, Stúdió K)
A legjobb női alakítás: Schell Judit (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
A legjobb férfialakítás: Szervét Tibor (Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Prókai Annamária (Figaro
házassága, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Figaro
házassága, Új Színház)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
Különdíj: -

DARVAY NAGY ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: Kárpáti Péter: Méhednek
gyümölcse
A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Csehov: Sirály
[Madárkák], Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Valló Péter
(Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház) A
legjobb alternatív előadás: Fodor Tamás (Jacques
avagy a behódolás és A kötelesség oltárán, Stúdió K)

A legjobb női alakítás: Csoma Judit (A vágy villamosa,
Nyíregyháza)
A legjobb férfialakítás: Szervét Tibor (Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Kakuts Ágnes (Irtás,
Debrecen)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kovács Lajos (Pogány-
tánc, Kecskemét)
A legjobb díszlet: ,Dávid Attila (Az ember tragédiája,
Debrecen)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (Olasz szalmakalap,
Vígszínház)
Különdíj: Alakoskodók (Sámán Színház)

Az 1996-97-es évadban több optimizmusra okot adó
előadás élményével gazdagodtam, mint tavaly. Ezek
egyfelől „hagyományos", színészi alakításokra épülő
produkciók, másrészt olyan „rendezői színházak",
amelyek a „kozma-teátrálisnak" nevezhető irányzatot
képviselik. (Ilyen volt Bal József János vitéze, Novák
Eszter Figaro házassága-koncepciója, Eszenyi Enikő
Olasz szalmakalapja, Alföldi Róbert Csehov-értelmezé-
se, részben Mohácsi rendezése, sőt a „stílust váltott"
Lengyel György reteatralizált Tragédiája mellett a Don
Giovanni is.) Ezen alkotók a színháztörténeti tradíciók
elemeinek ironikus (és önironikus) beépítésével, illetve
kezelésével reflektálnak a mai valóságra.

Egységes színpadi élményre törekedvén a látvány
is egyre immanensebb része az előadásoknak. Az
említett tervezőkön kívül Galambos Péter kecskeméti
János vitéz-, Bagossy Levente Yerma-díszlete tet-
szett, Libor Katalin jelmezei a Don Giovannihoz, az
ugyancsak debreceni Tragédia maszkjai Lengyel Fru-
zsina jóvoltából, Illetve Dőry Virág ruhái az Anconai
szerelmesekben.

A „többi színpadi eszköz" kategóriájába tartozik a
szöveg is. Az idén elég sok új magyar drámát színre
vittek, de számomra formailag és tartalmilag egyaránt
Kárpáti darabja volt a legjelentősebb, amelynek sikeré-
hez minden bizonnyal hozzájárult az ősbemutató
rendezőjének, Bérczes Lászlónak és a kolozsvári Ma-
gyar Színház kitűnő együttesének a munkája.

Az idén különben jóval többen voltak azok, akik
felterjeszthetők a „legjobb rendezés" díjára. Például
Valló Péter a Ványa bácsiért. Az Anconai szerelmesekre
azért szavaztam a maga kategóriájában, mert az ötlet,
a megvalósítás, az előadás humora. a nosztalgikus
zenei összeállítás, a látvány, a szereplők dicsérete mel-
lett és éppen ezért, vagyis az „örömszínházért" mon-
dok köszönetet. (Sajnos Ascher operettrendezését
nem láttam.) Mindkét Valló-előadásban kiemelkedő
Szervét Tibor játéka, akivel egymásra találtak a radnó-
tisok, de valójában a Ványa bácsi valamennyi sze-
replője külön-külön is díjat érdemelne. Kiemelendő
Szász János nyíregyházi előadása is, és Csoma meg-
rázó alakítása mellett Szabó Márta és Megyeri Zoltán.
Nekem élményt jelentett Vidnyánszky Attila egyidejűleg
szent és profán Gyilkosság a székesegyházban-elkép-
zelése, különösen a Becketet játszó Trill Zsolt alakítása
miatt. De az év legkiemelkedőbb eseményének Alföldi
sajátos, hibáival együtt következetes, érett Csehov-ví-
zióját érzem.

Az általam látott alternatív produkciók közül - „pró-
zai vonalon" - a Stúdió K jelzett előadását értékeltem
leginkább, ugyanakkor- külön „táncszínházi" kategória
nem lévén - különdíjra „terjesztem" a Sámán Szín-ház
minden tekintetben élményszerűen professzionista
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Alakoskodók című, nemzetközileg ismert és elismert
produkcióját.

Ha volna „legjobb színházi pillanatok" nevű díj, ak-
kor nehezen választanék, hisz több szép mozzanata volt
Bertók Lajos Ádámjának a debreceni Tragédiában, a
Katona József Színház Ascher rendezte „Művészet"-
előadásában mindhárom szereplőnek, Naszlady
Évának a kecskeméti Pogánytáncban, Mertznek és
Moldvai Kiss Andreának a debreceni Irtásban, Rancsó
Dezső-nek Bagóként a János vitézben, Rappert
Gábornak a szatmárnémeti Lear király Bolondjaként,
Bandor Évának Yvonne-ként a kassai Gombrowicz-
előadásban; felejthetetlen Pálffy Tibor „kenyérosztása"
a sepsiszentgyörgyi Godspellben, s ugyanebben Szabó
Tibor szintén kiemelkedő, Kamarás és Rátóti a Sirály
Alföldi rendezte produkciójában, Kamarás, Pindroch,
Egri Kati a vitákat indukáló, érdekes Ruszt-féle Bánk

bán '96-ban, a végzős Kali Andrea és Orbán Attila a
kolozsvári főiskolások Üvegcipő-előadásán, Rekita
Rozália Babakinaként az ugyancsak kolozsvári
Ivanovban stb. De nincs ilyen díj, s így arról sem kell
értekezni - szerencsére -, hogy hány egészében
gyenge előadásban születhetnek szép pillanatok a
színészi tehetség jó-voltából. (Persze ez fordítva is
igaz, de akkor hajlamosak vagyunk a rendező
színészvezetési kvalitásai-nak hiányával
megmagyarázni a tényt, ami általában igaz is.)

Mindenesetre az idén nekem nem volt könnyű vá-
lasztani, és ennek nagyon örülök...

DÖMÖTÖR ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Valló Péter
(Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház) A

legjobb alternatív előadás: Fodor Tamás (Grimm-mese,
Stúdió K)

A legjobb női alakítás: Csoma Judit (A vágy villamosa,
Nyíregyháza)

A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó,
Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Schell Judit (Ványa bácsi
és Anconai szerelmesek, Radnóti Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Figaro
házassága, Új Színház)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (A csendestárs, Kamra)

A legjobb jelmez: Dőry Virág (Szerelem a Krímben,
Thália Színház)
Különdíj: -

A legjobb rendezés: Ványa bácsi. Valló Péter
Radnóti színházi előadásában Jelena: Kováts
Adél és Szerebrjakov: Bálint András (Koncz
Zsuzsa felvétele)

Megingathatatlan vagyok abban a hitemben, hogy az
embereknek (ha szabad ilyen durva általánosítással
élni: mindenkinek) szükségük van színházra. Hogy - az
életük részeként, mégsem „élesben" - vágyódhassa-
nak, örülhessenek, csalódhassanak, szenvedhesse-
nek. Hogy részesei lehessenek a varázslatnak, amely-
ben nem versenytárs a tévé, video és Internet, de
igazából még a mozi sem.

Ezt a hitemet ez az évad sem tudta alapjaiban meg-
ingatni, bár aránytalanul sok előadás alatt azon kaptam
magam, hogy valamiképpen elég nehezen akaródzik a
színpadra néznem. A várhatónál(?) is többször uralta
el a színpadot a szövegfelmondás-illusztrálás-rutinjá-
ték kényelme és unalma. (Érdekelne egy olyan közvé-
lemény-kutatás, amelyben arról is kérdeznék a színház-
ról leszokott kultúrafogyasztókat, mikor és milyen
meghatározó élmények miatt távolodtak el a színháztól.
Erősen gyanítom, hogy többnyire diákkorukban és az
imént említett játékmód alapján alakították ki vélemé-
nyüket.) Amelyik előadás az effélénél egy kicsit is
igényesebb, ötletesebb, már örülni illik neki.

Hogy magam - a legjobbként megnevezett produk-
ciókon, alkotói teljesítményeken kívül - minek örültem
leginkább? Elsősorban a Radnóti Színház remekül si-
került évadának, csakúgy, mint a Katona újbóli erő-
södésének (és ifjú tehetségeinek, mindenekelőtt Fullaj-
tár Andreának és Ónodi Eszternek). A nyíregyházi A
vágy villamosának, az Új Színház Figarójának, a Katona

Az eltört korsójának, a Radnóti Mein Kampfjának, a
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kaposvári Titus Andronicusnak. (A Tom Paine-nek már
kevésbé: bár érteni vélem az alkotók szándékát, sőt,
látom ennek színvonalas megvalósulását, érzem a
produkció fontosságát is a társulat és a színházcsi-
nálás szempontjából, az előadás engem mint nézőt-
jóllehet egy darabig elszórakoztatott - mégis inkább
megkerült, mint magával ragadott.)

A színészi alakítások közül - a díjakra javasoltakon
kívül - a következők voltak számomra a legemlékeze-
tesebbek: Kulka Jánosé és Kocsó Gáboré a Ványa
bácsiban, Csákányi Eszteré Az eltört korsóban, Bán
Jánosé a „Művészet"-ben, Jordán Tamásé A csendes-
társban, Görög Lászlóé a Mein Kampfban, Stohl And-
rásé a Szeget szeggelben, Szabó Mártáé A vágy
villamosában.

FÖLDES ANNA
Bálint György Újságíró Iskola

A legjobb új magyar dráma: Csalog Zsolt: Csendet
akarok
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Yasmina Reza:
„Művészet", Katona József Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Znamenák István (A ko-
kainfutár, Kaposvár)
A legjobb női alakítás: Fullajtár Andrea (Csendet aka-
rok, Kamra)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó,
Katona József Színház) és Végvári Tamás (Mein
Kampf, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Máthé Erzsi (Az eltört
korsó, Katona József Színház) és Kállai Ilona (Szaba-
don foglak, Vígszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: -
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (A csendestárs, Kamra;
Az eltört korsó; „Művészet", Katona József Színház) és
Balla Margit (A különös látogató, Kolibri Színház) A
legjobb jelmez: Bozóki Mara (Várakozás, Katona
József Színház)
Különdíj: Máté Gábornak a kortárs magyar drámák
színpadra segítéséért és Parti Nagy Lajosnak a Só-
gornők fordításáért

Visszatérő, kínos bevezető: a kritikus háborgó lelkiis-
meretével mérkőzve, mentegetődzve terjeszti elő a
színházi spektrum teljességének ismerete nélkül fogal-
mazott ítéletét. Egyéni, anyagi, szakmai körülményekre
alapozott mentségek fedezékéből szavaz. Azután az
írott források, kritikák, kollegiális tapasztalatok szám-
bavétele után kiderül: kiemelkedő, fontos előadások
azért nemigen maradtak ki. A nagy kérdés inkább csak
az, vajon voltak-e az elmúlt évadban igazán kiemel-
kedő, igazán fontos produkciók.

Színvonalas, jó előadásokban nem volt hiány, a
közönség (minden ellenkező híreszteléssel szemben)
nem pártolt el a színháztól. Inkább az vált hűtlenné -
és nem csak Magyarországon - a korábban átmeneti-
leg birtokolt rangot adó közéleti funkcióhoz.

Éveken keresztül tárgyaltuk: nincs magyar dráma.
Az idén Spiró Györgynek két premierje volt. Parti Nagy
Lajos berobbanása után Garaczi László, Tasnádi István,
Hamvai Kornél is letették a maguk színházi névjegyét.
Hogy ennek ellenére miért a szociográfus Csalog Zsolt-
nak ítéltem a kortárs magyar dráma díját, legfőbb oka,

hogy monodrámája korrajznak is, lélektani analízisnek is
jelentős.

Nem véletlen az sem, hogy az általam díjazásra
javasolt teljesítmények „aránytalanul" nagy része a
Katona József Színházban született: ez az a színház,
ahol a színháztörténeti jelentőségű felívelés után is
tovább él a szakmai maximalizmus. Köszönhető ez
Zsámbéki Gáboron kívül a pályája zenitjére érkezett
Ascher Tamásnak: véleményem szerint az évad legjobb
előadásai között a felkavaró Elnöknők és a lebilincselő
„Művészet" mellett a (kaposvári születésű) sziporkázó-
an szellemes Luxemburg grófja is szerepel.

Nem mellékesen: a Katona József Színház vezeté-
sének, kollektívájának a színház jövője szempontjából is
lényeges vállalkozása a kapunyitás a többi művészet
felé. A Katona adott otthont Az író színháza című
sorozatnak, a publicisztikai kabaré lehetőségeit kutató
Gábor Andor-műsornak és - last but not least - a
mozdulatból valódi színházat teremtő Bozsik Yvette-
nek. Ha a Különdíj-címkét felcserélhetném a Kezdemé-
nyezés díjával, percig sem haboznék a szavazásnál. De
hogy ne térjek el nagyon a megadott szempontoktól,
inkább úgy döntöttem, hogy a magyar drámák színpadi
megvalósításában elért eredményeiért Máté Gábornak
javaslom a különdíjat.

A többi a szavazólapról leolvasható.

GABNAI KATALIN
Színház- és Filmművészeti Főiskola

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Tasnádi Csaba (Sok hűhó
semmiért, Budapesti Kamaraszínház); Picaro (Ember-
forduló, Szkéné); Magyar Eva (Ringató, Sámán Szín-
ház)
A legjobb női alakítás: Margitai Ági (Médeia-variációk,
Miskolc)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó;
„Művészet", Katona József Színház) és Bezerédi Zoltán
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő: Schell Judit (Ványa bá-
csi, Radnóti Miklós Színház) és Molnár Piroska (Lu-
xemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Szervét Tibor (Ványa
bácsi, Radnóti Miklós Színház) és Rudolf Péter (Háború
és béke; Olasz szalmakalap, Vígszínház)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Az eltört korsó, Katona
József Színház) és Paseczky Zsolt (Hedcla Gabler, Jó-
zsef Attila Színház)
A legjobb jelmez: Berzsenyi Krisztina (Agyő, kedve-
sem!, Katona József Színház)
Különdíj: a győri Kisfaludy Színház padlásszínházi
alkotócsoportjának két produkciójukért: Thury Zoltán:
Katonák és Csehov-Kiss Csaba: De mi lett a nővel?

Valló Péter Ványa bácsija egy virágkorát élő színház jó
előadása. Gazdag, teljes és voltaképpen igen egyszerű.
Az év leghumánusabb színházi estje. Mindenki jó ben-
ne, együtt és külön-külön is. Bálint András új karaktert
hoz, Szervét és Kulka nagy mindentudással „játszik
össze", a lányok pedig elmondják a közönségnek mind-

azt, amit Csehovtól; Vallótól - meg maguktól-a nőkről
eddig megtanultak.

Ascher Tamás Luxemburg grófja-rendezését, a ka-
posváriak idei operettjét a szakmailag igényes „kom-
mersz" előadások rubrikájába lehetett besorolni. De
hiába töprengek, nem jövök rá, mi a kommersz elem
ebben a játékban. Amit látunk, az olyan nagyszerű,
hogy közben érezhetően megnő a közönség oxigénel-
látása. Mintha az élet minőségét emelné meg néhány
pillanatra. A „Művészet" szinte steril színpadképében
Ascher Lukáts Andorral, Haumann Péterrel és Bán
Jánossal folytat olyan „kamaramuzsikát", ami csak a
legmagasabb rendű kvartettek produkcióihoz
hasonlítható. S ami a fülnek szól, azt Ascher
jellegzetes rajz-technikája erősíti föl, amikor az egész
est során szike-pontossággal vezeti a színpadtérbeli
vizuális folyamatot: hol ez a folt lüktet, hol az a csík
indul el hátra; rándulások és koppanások rímelnek
egymásra, szögek, arányok, egybevágások és
aranymetszés arányú osztottságok teszik a játékot
festészetileg külön értékelendő mozgó képpé.

Kiss Csaba és egyre erősebb győri csapata, úgy
tűnik, befogadta és munkához juttatta a színészként és
rendezőként is egyre jobb Honti Györgyöt. Két kiváló
produkció született Thury Zoltán drámája és Csehov
novellái alapján. Izgalmas és szerves naprakész szín-
ház jött létre, melyben színészeik - Gyabronka József,
Horváth Lajos Ottó és a többiek - szárnyakat kapnak.

Gaál Erzsébet az évad egyik legszebben kidolgozott,
gyönyörűen világított, erőteljes ívű Ibsen-rendezésé-
ben teljes rendezői fegyverzetében mutatkozik. Színé-
szei közül kiemelkedik a vele együtt lélegző Fehér Anna
s az a Sztarenki Pál, aki az elmúlt nyáron már Cserje
Zsuzsa rendezésében is jeleskedett - s aki egyszer
maga is elhiszi tán magáról, hogy képes főszerepre,
mint akkor Calderón pattogó rímelésű Két szék között
a pad alatt című játékában, s mint most Hedda Gabler
égő szemű, démoni szerelme szerepében. S bár a
rendező által jegyzett várszínházi görög darabok né-
hány elemének forszírozottsága levesz az est érté-
keiből, Béres Ilona Médeia-alakítása így is az évad
emlékezetes címszerepei között van.

Zsámbéki Gábor olyan izgalommal tanulmányozza
Kleistet, hogy utálkozó figyelme és kutakodása magá-
val ragad bennünket. Nem minden perce egyenrangú
Az eltört korsónak, de Haumann Ádám bírója, Máté
Gábor főhivatalnoka és Bán János írnokfigurája évekre
velünk marad. Róžewicz Csapda című darabja Zsám-
béki Gábor rendezésében mint a Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskola évadzáró vizsgaprodukciója volt rövid
ideig látható. Felnőtt szintű, egységesen magas játék-
kultúrát mutató vizsgaelőadás volt ez. Ha kidolgozott-

sága folytán nem is, de különös, viszolyogtató szép-
sége és hibátlan folytonosságú világa miatt eléri a
hajdani, legendássá lett Chioggiai-előadás színvona-
lát.

Az alternatívok közül talán a Picaro együttes Ember-
forduló című darabjának van leginkább „más" íze. A
darab - ha van egyáltalán - aránytalan, de rendkívül
tehetséges munka. A színészcsapat, különösen a „nagy
alternatív öregek", Terhes Sándor, Pintér Béla meg a
többiek, ragyogó részletekkel gazdagítják a torzó vol-
tában is megragadó játékot. A másik két produkció ese-
tében inkább erőssé és profivá lett, öregedni nem képes
alkotók kísérletező kedvű, jó ízű munkáit láthatjuk.

Margitai Ági és 'Haumann Péter ebben az évadban
újra leckét ad a színművészet magasiskolájából. Mar-
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gitai Médeia-alakítása szinte filmes benső-
ségességgel mutatja a miskolci nagyszínpadon
az asszonyi gyötrődést. Haumann kiváló
formában van, s úgy tűnik, méltó rendezők
segítségével ez a szerencsés menet sokáig
folytatható lesz.

A mellékszereplők kiválasztása mindig
gond: ki tudja, melyik előadásban kit tartsunk
igazán fő- avagy mellékalaknak? Schell Judit
és Molnár Piroska mellett hadd említsem a nők
közül Bíró Krisztát a kecskemétiek Simon
Balázs által rendezett Katajev-darabjában,
Martin Mártát mint Halált Tábori György Telihay

Péter által rendezett Mein Kampfjában,
melyben Görög László Hitler-alakítása volt még
érdekes. Magyar Attila Radicskov Január című
darabjában, az Új Színházban, Szarvas József
a Pesti Színház Gothár Péter által rendezett

Dandin Györgyének címszerepében kapott el
felejthetetlen pillanatokat. S ha mára
pillanatoknál tartunk: Kállai Ferenc a Játékszín
Tordy Géza által rendezett Kényes
egyensúlyában, Balázs Péter a Kerényi Mik-lós
Gábor-féle Van, aki forrón szereti
forgatagában, Bajor Imre a Radnóti fölfrissített

Molnár Ferenc A jó tündérében okozott meg-
rendítő vagy kacagtató pillanatokat, amelyek
olykor túlnőttek az előadáson. Debreczeny
Csaba totálkáros alkoholista milliomosa hi-
bátlan ékszerecske a habkönnyű, évad végi

Anconai szerelmesek című játékban a Rad-
nótiban. Rudolf Péter varázslatosan átszelle-
mült komédiázását az Olasz szalmakalap egyik
sokadik előadásán nézhettem. Lebegni látszott a
deszkák fölött.

A választott díszletek, Khell Csörsz és Paseczky
Zsolt munkái bátor szépséggel beszélnek a korról meg a
helyzetről, amelynek teret adnak. Egyiket a nagyszín-
padi, másikat a kéttenyérnyi stúdióforma kiszolgálása
és jólesően dekoratív uralása jellemzi.

Az évadban nem látott előadások némelyikét a szín-
házi fesztivál programjában olvasva azt reméltem,
hogy többszöri jelentkezéssel és tisztességes sorban
állással kiérdemelhető lesz a láthatásuk. Nem jó mód-
szert választottam. Talán mások is így jártak.

HOCHENBURGER ÁGNES

Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: -

A legjobb rendezés: Zsámbéki Gábor (Kleist: Az eltört
korsó, Katona József Színház) és Gaál Erzsébet (Aisz-
khülosz: Leláncolt Prométheusz; Euripidész: Médeia,
Várszínház)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Valló Péter
(Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház) és

Ascher Tamás (Luxemburg grófja, Kaposvár) A legjobb
alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Csoma Judit (A vágy villamosa,
Nyíregyháza)

A legjobb férfialakítás: Mertz Tibor (A lázadó, Budapesti
Kamaraszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Fullajtár Andrea (Az eltört
korsó, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Ungvári István
(Mániákusok, Győr)

A legjobb díszlet: Horesnyi Balázs (A Mester és
Margarita, Szeged)
A legjobb jelmez: Dőry Virág (Anconai szerelmesek,
Radnóti Miklós Színház)
Különdíj: Fodor Tamás (Grimm-mese, Stúdió K)

„Nem kapsz még színházmérgezést?" - kérdezgetik
időnként „civil" ismerőseim; én pedig ilyenkor őszinte
meggyőződéssel rázom a fejemet. Pontosabban, ráz-
tam - egészen mostanáig. Az évad vége felé ugyanis
(amikor jó két hónap alatt annyi előadást láttam,
amennyit egy átlagnéző egy teljes szezon alatt se na-
gyon) valóban kezdtek rajtam kiütközni a „színház-túl-
adagolás" tünetei. Az például, hogy érezhetően
megnőtt az ingerküszöböm - azaz egyre nehezebben
érintettek meg a mégoly színvonalas produkciók is.

A feladat, ha nem is volt könnyű, azért szerencsére
nem volt lehetetlen sem. Egyaránt sikerült például két
gyökeresen eltérő, mégis egyformán lebilincselő
előadásnak is. Az egyik Zsámbéki Gábor rendezése, Az

eltört korsó (amely a realista színjátszás mesterfokon
űzött eszközeivel, az aktualizálás legcsekélyebb jele
nélkül rajzol meg egy minden ízében hátborzongatóan
ismerős társadalmi látleletet); a másik pedig a Gaál

Erzsébet keze nyomán megelevenedő Leláncolt Pro-
métheusz, illetve Médeia (amelyek a maguk jórészt
napjainkat idéző - rendkívül eklektikus, de következe-
tes belső logikával működtetett- látványvilágával és az
alighanem szándékosan heterogén, de helyenként ki-
váló színészi játékukkal szinte karnyújtásnyi közelség-
be tudják hozni a több ezer éves mítoszokat).

Az évad során persze ezeken kívül is született jó pár
fontos, hatásos vagy „csak" érdekes produkció (a Rad-

nóti Színház Ványa bácsijától Az embertragédiája deb-

receni változatáig vagy például a kaposvári Tom Paine-

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: a ka-
posvári Luxemburg grófja. Ascher Tamás ren-
dezésében Bezerédi Zoltán (Sír Basil) és Molnár
Piroska (Fleury) (Simarafotó)

ig), illetve kiemelkedő színészi alakítás (Szarvas Józsefé
a pinceszínházi Emigránsokban, Bertók Lajosé a már
említett debreceni Tragédiában, vagy Horváth Lajos
Ottóé a győri Katonákban, Margitai Ágié a miskolci
Médeia-variációkban stb.). A sort meglehetősen
hosszan lehetne folytatni; ehelyett azonban inkább ar-
ról a néhány előadásról szólnék, amelyek különösen
nagy hatást tettek rám. Ezek közül egy felkavart (a

Csendet akarok című hajléktalanmonológ, amelyet a
számomra a szezon egyik nagy felfedezését jelentő
Fullajtár Andrea mondott el a Kamrában), kettő meg-

rendített (a Budapesti Kamaraszínházban látott A lázadó
és a debreceni társulat által előadott Irtás-az utóbbi
elsősorban Moldvai Kiss Andrea és az előbbiben is
remeklő Mertz Tibor kettőse jóvoltából), egy pedig
mélységesen megrázott (a nyíregyháziak produkciója,

A vágy villamosa, a főszereplő Csoma Judit döbbene-
tes hatású utolsó jelenetével); de hogy ne legyen ilyen
sötét és komor a kép, gyorsan hozzáteszek egy sokkal
világosabb színt is. Ez pedig a Stúdió K-ban látott

Grimm-mese, ez az élő színészek és bábok összjátéká-
ból létrejött gyerekelőadás, amelyet - talán nem szé-
gyen bevallani - magam is ötévesként „elvarázsolód-
va", időnként valóban tátott szájjal figyeltem. Kíván-
hat-e ennél nagyobb csodát (ráadásul évad végén) egy
időnként már-már elfásuló kritikus?
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KÁLLAI KATALIN
Duna Televízió

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Szász János (Tennessee Williams:
A vágy villamosa, Nyíregyháza)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Iglódi István
(Lumpácius Vagabundus, Nemzeti Színház)
A legjobb alternatív előadás: Monori Lili-Székely B.
Miklós (Matiné)
A legjobb női alakítás: Vári Éva (Sirály, Budapesti Ka-
maraszínház)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter, Bán János és
Lukáts Andor („Művészet", Katona József Színház) A
legjobb női mellékszereplő: Mitzie, a tyúk (Mein Kampf,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Végvári Tamás és
Miklósy György (Mein Kampf, Radnóti Miklós Színház) A
legjobb díszlet: Horesnyi Balázs (A Mester és
Margarita, Szeged)
A legjobb jelmez: Füzér Annamária (Mit ültök a kávé-
házban?, Kamra)
Különdíj: Deák Ferenc (Határtalanul, Szabadka)

A legjobb női alakítás: Csoma Judit A vágy
villamosa nyíregyházi előadásában (a képen a
Mitchet alakító Kerekes Lászlóval) (Csutkai
Csaba felvétele)

KÉKESI KUN ÁRPÁD
Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körva-
dászat
A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Csehov: Sirály,
Budapesti Kamaraszínház) és Telihay Péter (Csehov: A
Manó, Szeged)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Mohácsi János
(Bolha a fülbe, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Murányi Tünde (Colombe, Pesti
Színház)
A legjobb férfialakítás: Szarvas József (Dandin György,
Pesti Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Schell Judit (Ványa bá-
csi, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Stohl András (Szeget
szeggel, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Horesnyi Balázs (A Mester és
Margarita, Szeged)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (Sirály, Budapesti
Kamaraszínház)
Különdíj: -

A bármiféle szavazat kapcsán feltehető „miért?" kér-
déséhez jelen esetben csupán két kommentárt fűznék.

1. A legjobb rendezés díját azért ítéltem megosztva
Alföldi Róbertnek és Telihay Péternek, mert - vélemé-

nyem szerint - kettejük fent megnevezett előadásai
jelentették az évadban a legnagyobb újdonságot, egy-
részt a színpadi realizmus és stilizálás konvencióinak
sajátos felhasználása és átértelmezése, azaz a teat-
ralitás mibenlétére való rákérdezés, másrészt pedig a
Csehov-drámák hazai színpadra állításának
meglehetősen merev tradícióit kikezdő játékstílus te-
kintetében. Ez pedig mindenképpen több figyelmet
érdemel, mint például az Országos Színházi Találkozó
legjobb rendezésért járó díját elnyerő Valló Péter
Ványa bácsi-rendezése, amelynek „újdonságai" kö-
rülbelül abban láthatók, amit (több mint száz éve!)

Strindberg a Júlia kisasszonyhoz írt előszavában a
színpadi naturalizmus legértékesebb vívmányainak tar-
tott.

2. Mégsem a kritikai megítélés konzervativizmusát
tartom azonban a legfőbb problémának, hanem azt,
hogy a színházról való gondolkodásnak (néhány lap
szerkesztőségét és egy-két egyetemet leszámítva) nin-
csenek valódi fórumai, azaz hiányoznak azok az
értelmező közösségek, melyek a percepció és interpre-
táció esetlegességeit finomítani tudnák, és a kritikusi
szubjektivizmus vádját végre értelmetlenné tennék
(ami természetesen nem jelenti valamiféle objektivitás
elérésének lehetőségét). Ilyen esetben csak a (néha
élesen eltérő) nézetek lehető legprecízebb és legát-
gondoltabb megfogalmazását, a színházi kritikák
argumentatív logikájának következetes érvényesítését
tűzhetjük ki célul, hiszen ez az egyetlen dolog, ami
értelmezéseinknek "legitimitást" biztosít. Bár ha nem-
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csak az előadásokat, hanem a róluk szóló írásokat is
alaposan megfigyeljük, akkor talán ez sem nevezhető
könnyű feladatnak.

KOLTAI TAMÁS
Színház

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadá-
szat
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Monori Lili-Székely B.
Miklós (Matiné)
A legjobb női alakítás: Kútvölgyi Erzsébet (Mesterkur-
zus, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó;
„Művészet", Katona József Színház) és Végvári Tamás
(Mein Kampf, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Börcsök Enikő
(Dobardan, Vígszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Spindler Béla (Titus
Andronicus, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt („Művészet", Katona Jó-
zsef Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
Különdíj: Zsótér Sándor (Patkányok, Színház- és Film-
művészeti Főiskola) és a Titus Andronicus kaposvári
előadása 1997. április 18-án

Ha komolyan veszem azt a kérdést, hogy milyen meg-
lepetés történt az 1996-97-es évadban a magyar szín-
házban - még úgy is vállalom, hogy milyen esemény
történt -, akkor az szerintem két dolog.

Az egyik a Titus Andronicus Kaposváron. Különdí-
jamban ezért írtam mellé az előadás dátumát, esetleg
majd tanúskodni kell a bíróságon: 1997. április 18.
péntek. Majdnem telt ház, szenvedélyes játék, szenve-
délyes közönség, nagy siker. Nevetés egy szál se,
ellenben fojtott, feszült izgalom, kirobbanó érzelmek
mindkét oldalon. Ha úgy alakul, lesz rá ötszáz tanúm,
bár ha egyedül vagyok különvéleményen, meggyőző-
désem akkor sem kevésbé szilárd. Ez egy kihívó elő-
adás: vállalja Shakespeare-t és az atrocitásait, ami ez
esetben ugyanaz. Kevesen mernék megtenni. Minden
hájjal megkent profi róka kell hozzá. Vagy egy cseléd-
könyves rendező, Keszég László. Es még valami: Ka-
posvár. Sehol máshol az országban ez nem sikerülne
így, csak ott, ahol az epizodista is főszereplő, sőt több:
személyiség. Az előadás éppoly vad, arcpirítóan szer-
telen és szemtelen, giccses és horrorisztikus, stílusta-
lan és göcsörtös, s furcsamód mégis egyszerű, mint a
darab. Hogy mások szerint máskor és máshol (a sze-
gedi vendégjátékon) nem volt ilyen? Röhögtek, és nem
bírták, és fölháborodtak? Ez nem bizonyít mást, csak
azt bizonyítja, hogy Spirónak igaza van, amikor úgy
véli, hogy a mai magyar közönség, „ez ami világtöme-
günk" általában - vagyis amikor Kaposváron (még)
neveletlen, máshol végérvényesen nevelhetetlen -
„arctalan, feltűnően könnyen manipulálható klónok
gyülevésze".

A „gyülevészt" nem biztos, hogy sértésnek szánta;
én mindenesetre nem szánom annak. Ez a gyülevész
vitte olyan sikerre A miniszter félrelép című bohózatot,

hogy több száz méteres, hisztérikus sorok álltak a
József Attila Színház pénztára előtt. Ezt az előadást
tartom az évad másik eseményének. Ekkora őrület
mellett nem lehet csak úgy elmenni. A jelenség túlmu-
tat önmagán. Ez máshol tipikus en suite siker. Két
színész, aki rendező is, megrendezte magát. Aztán
átrendezték magukat filmre. Ami néhány hónap múlva, a
film bemutatója után nyilván meg fogja ölni az
előadást. Tipikusan magyar ügy, máshol nem így csi-
nálnák, a színházi producer nem engedné ki a kezéből
az üzletét. Nálunk másképp van, a két részvényes szí-
nésznek (részben producernek), meglehet, nagyobb
üzleti érdeke fűződik a filmes megoldáshoz. Másrészt
en suite játszani nagyon strapás, hónapokig, esetleg
évekig egyfolytában nemis lehet, arról nem beszélve,
hogy kockázatos. Vagy kellene hozzá még egy Kern
és még egy Koltai. Legalább. De nincs. Az egy Kern-
nek és egy Koltainak filmmel kiváltva kényelmesebb is,
jövedelmezőbb is. Igy hal meg az első magyar bulvár-
színházi modell.

Ami még volt az évadban, az szinte kötelező. Ezért
csak fölsorolom. Ascher perfekt „Művészet"-rendezése
a Katonában és etalonszerű Luxemburg grófja
Kaposváron. Zsámbéki-Haumann koprodukciója Az
eltört korsóban. A Van, aki forrón szereti az Ope-
rettben. (Kerényi Miklós Gábor megérdemelne egy
„zenés díjat", már csak azért is, mert Érdemest,
Kiválót, Kossuthot nyilván csak azután fog kapni, hogy
az összes, nála rosszabb rendező már megkapta.)
Aztán volt még Verebes nyíregyházi Sirálya
(Alföldiéből is két felvonás), Kiss Csaba győri Csehov-
ja, a De mi lett a nővel?, Szikora látványszínházi Bulga-
kovja, A Mester és Margarita Szegeden. Mindez magas
színvonal és a nevezettektől, mondom, kötelező gya-
korlat.

Tulajdonképp Vallótól is az a Ványa bácsi, ennek
azonban az a bája, hogy egyesek szerint csak a remény-
futamban indulhatott volna, vagy még ott se. Ugyanis
„idejétmúlt" a nyelve. A Zsótér-féle főiskolai Patkányo-
ké nem idejétmúlt. Szégyellem, de mind a kettőt igen
jónak találtam.

KOVÁCS DEZSŐ
Kritika

A legjobb új magyar dráma: Tasnádi István: A koka-
infutár
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Paul Foster: Tom
Paine, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Kovács Zsolt (Tom Paine, Ka-
posvár)
A legjobb női mellékszereplő: Prókai Annamária (Figaro
házassága, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Fekete Ernő (Agyő, ked-
vesem!, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Tom Paine, Kaposvár;
Figaro házassága, Új Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Az eltört korsó,
Katona József Színház stb.)
Különdíj: Fullajtár Andrea (Csendet akarok, Kamra)

Évadértékelés helyett csak néhány impresszió arról,
ami túlmutat az évadon: roppant örvendetes, hogy van

„új magyar dráma", sőt vannak új magyar drámák.
Egész pontosan egy új drámaíró-generáció színre lépé-
sének lehetünk tanúi. Tasnádi István mindjárt önmagá-
val is versenyre kelhetne: a még színre nem került, ám
napvilágot látott Don Quijote-reprízsúlyos és erőteljes
párja A kokainfutárnak. Fontos és érdekes darabok
születtek, többek között Hamvai Kornél és Szilágyi
Andor tollán (Körvadászat, illetve A vérpompás masz-
kabál...), Spiróról nem is beszélve (Vircsaft, Kvartett
stb.). Az évad revelációja-számomra-Mohácsi János és
a kaposváriak Tom Paine-je: olyan előadás, amely
zárójelbe teszi a mai színház válságáról szóló értekezé-
seket, amelyből árad a szabadság levegője, s amely
érett formában mutatja föl egy valóban új színházi
gondolkodásmód jelenlétét.

MAGYAR JUDIT KATALIN

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Alföldi Róbert (Sirály,
Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb női alakítás: Csoma Judit (A vágy villamosa,
Nyíregyháza)
A legjobb férfialakítás: Szervét Tibor (Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Fullajtár Andrea (Az eltört
korsó; Szeget szeggel, Katona József Színház) A
legjobb férfi mellékszereplő: Holl István (Hamlet;
Megváltás, Új Színház); Sztarenki Pál és Schnell Ádám
(Vircsaft, József Attila Színház)
A legjobb díszlet: Horesnyi Balázs (A Mester és
Margarita, Szeged) és Valcz Gábor (Titus Andronicus,
Kaposvár)
A legjobb jelmez: Bozóki Mara (A vágy villamosa, Nyír-
egyháza) és Szűcs Edit (Titus Andronicus, Kaposvár)
Különdíj: -

A kritikus szép lehet, de okos nem. E lap hasábjain
magától a díjazott rendezőtől kaptunk letolást, amiért
legtöbben az ő munkáját találtuk a legjobbnak az elmúlt
évad során: „Elkeserítő a helyzet, és ezt tükrözi az
Albee-előadás díjhalmozása is." Gothár Péter lesújtó
véleményéhez egy hónappal később Ács János igaza
társult: „Nem Gothárt bántom, de kérdezem: nem volt
ennél furcsább, vadabb, szélsőségesebb, radikálisabb
előadás?"

„Félelmetesen nagy a hatalmatok" - vágta a fejem-
hez ugyane szavazás kapcsán egy fiatal rendező, mi-
közben Gothár is a valós értékek felfedezését, artikulá-
lását kéri számon rajtunk. E hatalom - ha az - égető,
mint Nesszosz vére: magyarázom előre a bizonyítvá-
nyom. A mai magyar színházi életben a közönség,
beleértve a hivatásos nézőt is, már azért is hálás, ha
egy előadás működik, a rendező tisztességesen vé-
gigelemezte a darabot; a látványvilág és a zene illesz-
kedik a műhöz (netán még szép is), s a színészek
hivatásuk magaslatán állnak. Holott ez (lenne) a
szakmai minimum. Ebben az évadban, bár kimagas-
lóan jó produkcióval ezúttal sem találkoztam, akadt
vagy egy tucatnyi előadás, amely megütötte a fent
említett mércét, ezért nem érzem elkeserítőnek a hely-
zetet.
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A kedvenceim közül csupán hajszálnyival emelkedik
ki Valló Péter hagyományosnak mondható Ványa bá-
csi-rendezése: ám ahogy ebben a pasztellszínűen
induló Csehov-előadásban kirobbannak a szenvedé-
lyek, majd a tehetetlen vágyak szentimentalitás nélküli
szomorúsággá válnak, az némiképp közelít egy ifjabb
nemzedék Csehov-interpretálásához. A Manó Telihay
Péter szívszorító vidámságával élni segítő
rendezésében és Alföldi Róbert érzelmesen vad Sirálya
egészen újfajta látásmódjával a játék idejét a mához
közelíti, stílusát pedig az írói szándékkal megegyező
farce-hoz illeszti. (Alföldi rendezését következetesen
végiggondolt zabolátlansága, skatulyákba nem
illeszthető formanyelve „furcsább, vadabb,
szélsőségesebb, radikálisabb" mivolta miatt nevezem
ezúttal alternatívnak, azaz másik lehetőségnek.) E
tragikomédiák a remek csapatmunkán kívül néhány
önmagából kivetkőző, álarcot leszaggató férfikiborulás
nyugtalanító emlékével is megajándékoztak: Szervét
Tibor és Kulka János a Ványa bácsiban, Gazsó György
A Manóban és Rátóti Zoltán a Sirályban.

Kiemelkedő férfialakításban amúgy sem volt hiány
ebben az évadban. Az egyik legkellemesebb meglepe-
tést Haumann Péter megújulása szerezte a Katona
József Színház két aprólékos műgonddal megmunkált
előadásában, Az eltört korsóban (rendező: Zsámbéki
Gábor) és a „Művészet"-ben. Ez utóbbiban - amely
Ascher Tamás szórakoztatóan húsbavágó pár-beszéde
a szeretet lehetetlenségéről és nélkülözhetetlenségéről
- három egyenrangú alakítást láthatunk Haumanntól,
Bán Jánostól és Lukáts Andortól. Ugyancsak szerettem
Végvári Tamás csupa szív Schlomo Herzl-figuráját, aki
ugyanezzel a feloldhatatlan érzelmi ellentmondással
küzd Tábori György Mein Kampfjában, Oberfrank Pál
drámai alakítását egy komédiában (Colombe),
Sztarenki Pál és Schnell Ádám őrző-védő bohócpárosát
a Vircsaftban, Bezerédi Zoltán vetkőzőszámát a
Luxemburg grófjaban és morbid naivitását a Titus
Andronicusban, Szolnoki Tibort a Van, aki forrón
szereti „szoknyaszerepében", a Madách Stúdió Mario
és a varázslóját és A medikust, az Anconai
szerelmeseket a Radnótiban (két sikeres előadás
mellett érthetetlen Valló Péter elnagyolt Háború és
béke-rendezése); és hogy a hölgyekről se
feledkezzünk meg: Kútvölgyi Erzsébetet és Vári Évát -
mindenben.

Felkavaró élmény volt Margitai Ági és Mucsi Zoltán
párosának pendlizése a mitológia és egy lakótelepi
konyha tragédiája közt a miskolci Médeia-variációk
előadásában, valamint Mertz Ti-bor és Moldvai Kiss
Andrea kettőse Tim Carrol debreceni
vendégrendezésében, az Irtásban; Bodor Erzsébet
csonka árvasága a Titus Andronicusban, Schell Judit
beszédes háta a Ványa bácsiban, Csoma Judit
Blanche DuBois-ja a remek csapatmunkával létrehozott
nyíregyházi A vágy villamosa előadásában.

A kapásból összeállított lista hosszan folytatható
lenne. Ha a nézők kegyeiért küzdő színházak még min-
dig képesek ennyi értéket felmutatni, akkor talán nincs
még akkora baj. Ezt a szegedi Országos Színházi Talál-
kozón értettem meg igazán, ahol a nézők a szó szoros
értelmében kapukat törtek be jó néhány előadásért (és
nem csak A miniszter félrelép kedvéért). Már ezért a
nagyon kellemes találkozóért érdemes volt ezt az éva-
dot végigcsinálni.

MÉSZÁROS TAMÁS
Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadá-
szat
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csákányi
Eszter (Weill-est, Kamra)
A legjobb alternatív előadás: -

A legjobb női alakítás: Schell Judit (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
A legjobb fért/alakítás: Haumann Péter („Művészet",
Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Máthé Erzsi (Szeget
szeggel, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: -
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -

Különdíj: Mohácsi János (Tom Paine, Kaposvár)

METZ KATALIN
Új Magyarország

A legjobb új magyar dráma: -

A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Yasmina Reza
„Művészet", Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Haumann Péter Az el-
tört korsóban (a háttérben: Bán János)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -

A legjobb női alakítás: Fullajtár Andrea (Csendet aka-
rok, Kamra)
A legjobb férfialakítás: Lukáts Andor („Művészet", Ka-
tona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Tanay Bella (Colombe,
Pesti Színház) i
A legjobb férfi mellékszereplő. -

A legjobb díszlet: Khell Zsolt („Művészet", Katona Jó-
zsef Színház)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: -

Meglehet, szerencsésebb kollégáim látnak még szín-
házat (igazit) vidéken, én Budapesten egyre kevésbé.
Az ember reménytelenül bolyong a fővárosi teátrumok
sivatagában, s Csak elvétve bukkan egy-egy frissebb
gondolatra, amely a jelek szerint a produkció alkotóit
lázba hozta. Rendezőink többsége mintha teljességgel
híján lenne a szellemi erőnlétnek, invenciónak. Mert a
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lassan mindent elözönlő középszerűségért nem a szí-
nészeket okolhatjuk. Nincs, ami „mozgósítaná" tehet-
ségüket: az egész előadást átfogó-átható, koherens
gondolat, világkép, amelynek közvetítésére az előadás
megszületett. S a konvencionális színjátszás meddő
produkcióinál is szánalmasabbnak érzem a minden-
áron való eredetieskedés érdekében tett erőfeszíté-
seket, kivált a klasszikusok, úgymond, korszerűsítése-
kor. Amikor is a hatvanas évek mára kiüresedett esz-
köztárából válogatva, a mai Budapest visszásságait
igyekszik a rendező a maga külsőségeiben parodizálni.
Hogy miként lehet ihletetten és hitelesen „modernizál-
ni" a klasszikus műveket - arra a Holland Fesztiválon -
ahol e sorokat írom - láttam néhány szép példát
Dosztojevszkijtől Janačekig. Talán emiatt is érzem le-
hangolóbbnak a hazai terméketlenséget.

Az évad előadása, megítélésem szerint, az évad
végére érkezett meg. A Katona József Színházban
Ascher Tamás - a virtuóz színészek kezére játszva - a
kamarazenekarok egymásba illeszkedő precizitásával
teremti meg a színésztrió minden mozzanatában él-
ményt sugalló összjátékát a „Művészet" című Yasmina
Reza-darab rendezőjeként. Pontosan „intonál", gondo-

A legjobb női mellékszereplő: Schell Judit. A
képen Martin Mártával az Anconai szerelme-
sekben

san dolgozza ki Haumann Péter, Bán János, Lukáts
Andor nagy „futamait". A legjobb rendezés díját, épp
ezért, neki osztanám. A legjobb férfialakításét pedig
Lukáts Andornak, aki a végletesen változó helyzetek
során oly bravúrosan kelti életre Yvan, a jellegzetes
kisember figuráját, hogy eszközei észrevétlenek ma-
radnak. S amit sugall, mélyen emberi. A kudarcok közt
botladozó, örök meghunyászkodó agglegény ki-
sebbrendűségi érzését mimikrivel, a barátok vélemé-
nyéhez, hangulatához való gyors idomulással kompen-
zálja.

Khell Zsolt a Yasmina Reza-darabhoz kreált, merev
síklapokkal, fehér falakkal metszett színpadképét
nyomban a legjobb díszlet kategóriájába soroltam.

Bármennyire is szokatlan, idén egy főiskolás telje-
sítményét találtam a legméltóbbnak a legjobb női ala-
kítás díjára. Fullajtár Andrea Csalog Zsolt „doku-
játékának" (egyetlen) szereplőjeként őszinteségével,
belső izzásával és érzékenységével hívta föl magára a
figyelmet (Katona József Színház, Kamra).

A korábbi évadoktól eltérően nemigen kellett válo-
gatnom a női epizódok legjobbjai között. Kimagasló
alakítás nem akadt a mezőnyben. Kellemes meglepe-
téssel nyugtáztam azonban Tanay Bella játékát a Pesti
Színház Colombe-előadásában; ő ugyanis tökéletesen
elértette a rendező szándékát: stilizált, groteszk játék-
módban, kellő humorral és öniróniával fűszerezte a
kiöregedett, szeszélyes primadonna sokat látott-meg-
élt komornájának szerepét. Nem találtam viszont díja-
zásra érdemes férfiepizódot az általam látott (igen sok),
zömében fővárosi előadásban. Amiként a legjobb jel-

mez kategóriája is kitöltetlenül maradt: jellegtelenebb-
nek tűnt az idei „felhozatal".

Parti Nagy Lajos tavalyi Mauzóleumának színrevitele
óta nem került „nézhető" kortárs magyar darab a
világot jelentő deszkákra. Az általam látottak még a
színpadra kerülés mércéjét sem ütötték meg. Azt hi-
szem, korai reménykedni, hogy lassacskán kikerül a
mai magyar drámairodalom a hullámvölgyből.

MIHÁLYI GÁBOR
Európai Füzetek

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadá-
szat
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Yasmina Reza:
„Művészet", Katona József Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Bozsik Yvette (Várakozás,
Kamra)
A legjobb női alakítás: Szirtes Ági-Pogány Judit-Csá-
kányi Eszter (Elnöknők, Kamra)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó;
„Művészet", Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Kecskés Karina (Csapda,
Színház- és Filmművészeti Főiskola)
A legjobb férfi mellékszereplő: Bán János (Az eltört
korsó, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt („Művészet", Katona Jó-
zsef Színház)
A legjobb jelmez: Bozóki Mara (Várakozás, Kamra)
Különdíj: Fullajtár Andrea (Csendet akarok, Kamra)

Ifjabb rendezőink - legalábbis a fel-
kapottabbak - manapság a dekonst-
rukciónak hódolnak. Szétszedik és
még át is írják a fél- és egész-klasszi-
kusokat. Ha elismerjük a színházmű-
vészet műfaji önállóságát - és miért ne
ismernénk el -, ez az eljárásuk -
legalábbis elvileg - nem kifogásol-
ható. Amikor megkérdezték Brechtet,
szabad-e átírni Shakespeare-t, azt
felelte, szabad annak, aki tudja.
Persze az ő Coriolanusát a Berliner
Ensemble előadása tette számomra
felejthetetlenné. Máig emlékszem
Manfred Wekwerth fantasztikusan
komikus és mégis tragikus csataje-
lenetének koreográfiájára és a nagy
özvegy, Helene Weigel néhány meg-
rendítő gesztusára, amellyel rábírja fi-
át, Coriolanust, hogy hagyjon fel Ró-
ma ostromával.

Mohácsi Tom Paine-jét látva a
nézőtéren gondolatban megemeltem a
ruhatárban hagyott kalapomat. Bár a
négyórás előadás során nemegyszer
eszembe jutott, hogy az ötletparádé
egy részét nem ártott volna el-hagyni.
Kiss Csaba négyszemélyes
Macbethjét figyelve viszont az mo-
toszkált a fejemben, milyen kár, hogy
ezek a tehetséges fiatalok nem kaptak
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elég pénzt és lehetőséget ahhoz, hogy a zanzásított
változat helyett a teljes darabot állíthassák színpadra.

Ezeket a gondolatokat viszont Ascher Tamás Lu-
xemburg grófja-rendezése keltette fel bennem. Ascher
ugyanis -feltételezem - a dekonstrukciós szándékokkal
szemben, ezekkel kimondatlanul is polemizálva, nem
nyúlt a darab tagadhatatlanul bugyuta szöveg-
könyvéhez, s Lehár immár klasszikussá vált zenéjét is
felvállalta, és mégis olyan fantasztikus előadást tudott
létrehozni, amely engem, az operettet lenéző entellek-
tüelt is el tudott bűvölni azzal, hogy tízezer új, szinte az
abszurditásig eltúlzott, de mindig helyénvaló, a karak-
tert és a szituációt értelmező ötlettel finom, szinte
láthatatlan idézőjelek közé tette az egész előadást. Úgy
kacsinthattam össze cinkosan a rendezővel és a színé-
szekkel, hogy közben elhitették velem - nem úgy, mint
Mohácsi Csárdáskirálynőjében -, hogy ezúttal nincs
csalás és ámítás: az eredeti darabot látom. Ascher
lényegében ugyanazt az eljárást választotta, mint ko-
rábban az Állami Áruház esetében, bár ott - különösen
az előadás vége felé - már hihetőnek tűnt, hogy a
szövegírók némi joggal tiltakoznak darabjuk elferdítése
ellen.

Ascher persze a „komoly" műfajban is bizonyított,
az Elnöknőkkel és a ,,Művészet"-tel. Rendezőnk mos-
tanában tagadhatatlanul csúcsformába lendült. Immár
másodszorra hívják őt meg Peymann Burg-színházába
rendezni. Ami azt is jelzi, hogy a világszínház
mezőnyében is a csúcsra jutott.

NÁNAY ISTVÁN
Színház

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadá-
szat
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház) és Alföldi Róbert (Csehov:
Sirály, Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Fodor Tamás (Grimm-me-
se, Stúdió K) és Magyar Éva (Alakoskodók, Sámán
Színház)
A legjobb női alakítás: Panek Kati (Ibusár, Kolozsvár)
A legjobb férfialakítás: Bezerédi Zoltán (Luxemburg
grófja, Kaposvár) és Szervét Tibor (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Barta Mária (Sógornők,
Pesti Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Figaro
házassága, Új Színház)
A legjobb díszlet: Németh Ilona (Grimm-mese, Stúdió K)
A legjobb jelmez: Zeke Edit (Figaro házassága, Új Szín-
ház)
Különdíj: Kamondy Zoltán (Egymást érintő sorozat,
Miskolc)

Fogalmam sincs róla, milyen volt ez az évad. Nem
mintha kevesebb előadást láttam volna, mint általában,
mégsem tudok egymondatos, de legalábbis rövid érté-
kelést adni a szezonról. Nehezen tudok olyan megha-
tározó produkciókat felidézni, amelyeknek élménye
hosszú ideig elkíséri az embert. Hogy ez a középszerű-
ség legbiztosabb jele lenne? Lehet.

Ugyanakkor fontos dolgok történtek: a Kortárs Ma-
gyar Drámafesztiválon több tucat külföldi szakember

ismerhette meg a legújabb magyar darabokat és átté-
telesen a magyar színházat, kultúrát; sikeresen zárult a
kaposvári 56-os drámapályázat; az Országos Gyerek-
színházi Találkozón megtörtént egy mély válságban
lévő színházforma helyzetértékelése; a szegedi Orszá-
gos Színházi Találkozó végre igazi találkozó volt, több
csatornán folyt a generációs vita...

Ezek közül a legjelentősebb az utolsó megállapítás
mögött húzódó jelenség: egyre figyelemre méltóbb
teljesítményeket mutatnak fel, s - ami talán lényege-
sebb - új szemléletmódot képviselnek a fiatal(nak
mondható) rendezők. Feltehetően semmilyen szem-
pontból sem képeznek generációt, mégis van valami
közös jegy abban, amit Novák Eszter és Mohácsi Já-
nos, Kamondy Zoltán és Szász János, Lendvay Zoltán
és Simon Balázs, Zsótér Sándor és Telihay Péter,
Bagossy László és Kiss Csaba, Gaál Erzsi és Lukáts
Andor, Máté Gábor és Znamenák István csinál. A név-
sor nem teljes, és alighanem tovább bővül például a
Babarczy-osztály végzőseinek némelyikével. Bevallom,
e „generáció" produkciói - helyenkénti s nem csupán a
részletekben megmutatkozó problematikusságukkal
egyetemben - közel állnak hozzám.

S akkor lássuk, mely előadások, alakítások, alkotói
teljesítmények mérlegelése után választottam a szá-
momra legeket.

Fontosnak tartom, hogy a két tucatnyi színpadra
került új magyar dráma között olyanok szerepelnek,
mint Garaczi László Prédalese, Tasnádi István A koka-
infutára, Hamvai Kornél Körvadászata, de említhetném
Szilágyi Andor Grimm-meséjét, Kamondy Zoltán
Médeia-kollázsát, sőt problémakezelése miatt még a
vajdasági Deák Ferenc Határtalanulját is.

Ami a rendezéseket illeti, szavazatomban a magas
színvonalú professzionalizmust és a konvenciókat nem
tisztelő, hagyományokat felforgató, új formákat kereső
alkotói magatartást egyaránt értékelni akartam. Ezt a
szándékot mindhárom előadás-kategóriában igyekez-
tem érvényesíteni. Azokon kívül, melyekre voksoltam,
számos, részértékekben gazdag előadást láttam: Figaro
házassága (Novák Eszter, Új Színház), A Manó
(Telihay Péter, Szeged), A körnégyszögesítése (Simon
Balázs, Kecskemét), Az ember tragédiája (Lengyel
György, Debrecen és Schlanger András, Miskolc),
Papírsárkányok (Lendvay Zoltán, Kecskemét), De mi
lett a nővel? (Kiss Csaba, Győr), „Művészet" (Ascher
Tamás, Katona József Színház), Az emberiség vég-
napjai (Vándorfi László. Veszprém), Katonák (Honti
György, Győr), Vízityúk (Bocsárdi László, Sepsi-
szentgyörgy), A székek (Vlad Mugur, Kolozsvár),
Yvonne, burgundi hercegnő (Stefan Korenci, Kassa),
Ibusár (Kövesdy István, Kolozsvár), Üvegcipő
(Bezerédi Zoltán, Kaposvár), Olympia (Szilágyi Tibor,
Veszprém), Svejk (Lengyel Ferenc, Merlin), Frutta di
mare (Regős János, Utolsó Vonal), Találkozás (Éry
Kovács András, Budapesti Kamaraszínház), Az
éhezőművész (Árkosi Árpád, Szkéné), Ionesco-egyfel-
vonásosok, Caspar Hauser (Fodor Tamás, Stúdió K),
Sok hűhó semmiért (Tasnádi Csaba, Budapesti Kama-
raszínház).

A színészi alakítások közül emlékezetes marad Ács
Alajos (Lear király, Szatmárnémeti), Bertók Lajos (Az
ember tragédiája, Debrecen és A Mester és Margarita,
Szeged), Kulka János (Ványa bácsi, Radnóti Színház és
A Mester és Margarita, Szeged), Végvári Tamás (Mein
Kampf, Radnóti Színház), Boér Ferenc: (Ibusár, Kolozs-
vár), Bíró József (Méhednek gyümölcse és A székek,

Kolozsvár), Hunyadi László (A revizor, Debrecen),
Bezerédi Zoltán (A szokás hatalma, Kaposvár), Jordán
Tamás (Megadom, és..., Merlin Színház és A csendes-
társ, Kamra), Kovács Zsolt (Tom Paine és Bolha a fülbe,
Kaposvár), Ilyés Róbert (Papírsárkányok, Kecskemét),
Horváth Lajos Ottó (Katonák, Győr), Holl István (Meg-
váltás, Új Színház), Árkosi Árpád (Frutta di mare, Utol-
só Vonal), Molnár Piroska (Luxemburg grófja, Kapos-
vár), Majzik Edit (Az ember tragédiája, Debrecen),
Schell Judit ( Ványa bácsi, Radnóti Színház), Ráckevei
Anna (Katonák, Győr), Naszlady Eva (Papírsárkányok,
Kecskemét), Bíró Kriszta (A kör négyszögesítése és
Papírsárkányok, Kecskemét), Margittai Ági (Médeia-
variációk, Miskolc), Bandor Eva (Yvonne, Kassa),
Spolarics Andrea (Méhednek gyümölcse, Kolozsvár),
Fullajtár Andrea (Csendet akarok, Kamra), Illés Edit
(Grimm-mese; Caspar Hauser, A kötelesség oltárán,
Stúdió K) szerepformálása.

Nem először szavazok a látványkategóriákban bábos
tervezőre. S Németh Ilonára sem először adom a
voksomat. Most elsősorban azért teszem, mert az ő
munkássága, képzőművészeti szellemisége a Stúdió K
stílusának, profiljának egyik legfőbb meghatározója.

P. MÜLLER PÉTER
JPTE BTK

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadászat
A legjobb rendezés: Szász János (Tennessee Williams:
A vágy villamosa, Nyíregyháza)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Vári Éva (Sirály, Budapesti Ka-
maraszínház)
A legjobb férfialakítás: Kulka János (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Szalay Mariann (Sirály,
Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Szervét Tibor (Ványa
bácsi, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb díszlet Bozóki Mara (A vágy villamosa, Nyír-
egyháza)
A legjobb jelmez.' Bartha Andrea (Sirály, Budapesti
Kamaraszínház)
Különdíj: Melis László a miskolci Médeia-varációk ze-
néjéért

RÓNA KATALIN

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadászat
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Valló Péter
(Hippolyt, a lakáj, Sopron)
A legjobb alternatív előadás: Monori Lili-Székely B.
Miklós (Matiné)
A legjobb női alakítás: Kováts Adél (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó,
Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Koós Olga (Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Szervét Tibor (Ványa
bácsi, Randóti Miklós Színház)
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A legjobb díszlet: Szlávik István (Ványa bácsi, Radnóti
Miklós Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ványa bácsi, Rad-
nóti Miklós Színház)
Különdíj Emigránsok (Pinceszínház)

Ha ennek a néhány sornak címet kellene adni, azt
írnám: Annak ellenére. Annak ellenére ugyanis, hogy
csak néhány nappal vagyunk az Országos Színházi
Találkozó díjkiosztása után, s még látszik, igen nagy az
átfedés az ott díjazottak és a véleményem szerint díjat
érdemlők között. Jó ez, vagy rossz? Kétélű a felelet. Az
összehangzás persze jó, ám mégiscsak arra utal, nem
túl nagy a választék. Kicsi azoknak az előadásoknak és
teljesítményeknek a köre, amelyek igazán és szívből
elismerésre méltónak nevezhetők. Ami kétségtelenül

szaporítható lenne, az a dicsért színészi alakítások
sora. Különösképpen a megbecsült mellékszereplők -
bár nem szeretem ezt a csúnya elnevezést, hisz a
szerepek és még inkább a színészi alkotások egyáltalán
nem mellékesek - sora lenne bővíthető.

SÁNDOR L. ISTVÁN
Ellentény

A legjobb új magyar dráma: Tasnádi István: A kokain-
futár
A legjobb rendezés: Szász János (Tennessee Williams:
A vágy villamosa, Nyíregyháza)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Valló Péter
(Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Szervét Tibor a
Ványa bácsiban

A legjobb alternatív előadás: Magyar Éva (Alakosko-
dók, Sámán Színház)
A legjobb női alakítás: Ráckevei Anna (Katonák, Győr) A
legjobb férfialakítás: Szervét Tibor (Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: -
A legjobb férfi mellékszereplő: Bakai László (Olympia,
Veszprém)
A legjobb díszlet: Árvai György (Az éhezőművész,
Arvisura-Szkéné; Az őrült és az apáca, Kecskemét) A
legjobb jelmez: Simon Gabriella (Az éhezőművész,
Arvisura-Szkéné) és Salamon Eszter (Az őrült és az
apáca, Kecskemét)
Különdíj: -

Idén nehezen töltöttem ki a szavazólap megszokott
rubrikáit. Sokáig vártam arra az előadásra, amely után
magától értetődő számomra: erre kell szavaznom.
Amely nemcsak szakmai nívójában, a közreműködő
alkotók művészi teljesítményében emelkedik ki az át-
lagból, hanem azzal az egyedi élménnyel is megaján-
dékoz, amelyre csak a színházművészet képes: gesztu-
saiban, jelzéseiben, hangulataiban, színpadi történé-
seiben valami olyasmit tesz közvetlenül átélhetővé, ami
itt és most történik velünk, de csak később válik meg-
foghatóvá, megfogalmazhatóvá. A mai előadások nem-
csak azzal a problémával találják magukat szemben,
hogy milyen az a világ, amelyre a művészet eszközeivel
reflektálnak, hanem azzal is, hogy 1997-ben Magyaror-
szágon milyen lehet az érvényesnek ható színházi for-
ma. Egyre nyilvánvalóbb tény a közönség ízlésének,
elvárásainak pluralizálódása, egyre bizonyosabban lát-
szik egy nemrégiben még egységes „színházi köz-
nyelv" széthasadása rétegigényeknek megfelelő for-
mákra. Ezenközben még az is kétséges, hogy egyálta-
lán marad-e igény a színházra mint művészetre, vagy
a színjátszás egyre inkább csak szórakoztató forma-
ként maradhat életképes. A „rendszerváltás" óta úgy
tapasztalom, hogy a szándék, amely a színház felé
forduló figyelmet mint hagyományt kívánja életben
tartani, mind gyakrabban vezet művészi konzervati-
vizmushoz. Ennek ellentéteként az sem ritka, amikor a
korszerűség keresése mindenféle közönségigényről
való leváláshoz vezet.

Tetszett ugyan Valló Péter Ványa bácsija, a Radnóti
Színház előadása valóban sok új színét mutatta meg a
Csehov-darabnak, de az az ironikus közelítésmód,
amelynek jegyében az előadás fogant, inkább a nyolc-
vanas évek világlátását jellemezte. Igazi „színészszín-
ház" ez - a teljesítményeket „kategóriadíjjal" is elismer-
tem -, magas szakmai színvonala vitathatatlan, de
számomra nem jelentett váratlan szellemi-érzelmi él-
ményt. (Érzésem szerint kései leszármazottja ez a pro-
dukció a Katona programadó A Manójának, akárcsak
Verebes nyíregyházi Sirálya.) Másfajta közelítésmódot,
színházi gondolkodásmódot jelez Telihay A Manója,
amelynek részértékeit rendkívül ígéretesnek tartom.
Tetszett a győri Padlásszínház két új előadása, Honti
György Katonákja és Kiss Csaba Csehov-variációja, a
De mi lett a nővel?. Fontos új mozzanatokkal árnyalták
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a „padlásszínházi stílust", új összefüggésekkel bőví-
tették az ebben a műhelyben következetesen vizsgált
színházi problémákat. A két produkciót műhelytanul-
mánynak érzem eljövendő nagy előadásokhoz. (Rácke-
vei Annát a Katonákban látott teljesítménye alapján
díjra jelöltem, és a Csehov-előadás három szerep-
lőjének, Horváth Lajos Ottónak, Gyabronka Józsefnek
és Honti Györgynek a játéka is meggyőző volt.) Tetszett
a „Művészet" a Katonában, bár én súlyosabb élményt
keresek a színházban. (Némi „moralizálás" kétségtele-
nül elmélyítette a darab intellektualizált kabarétechni-
kával megírt felületes jeleneteit. A színészi teljesítmé-
nyek itt is kiemelkedőek.) Tetszett Árkosi Árpád két
„szürrealista" rendezése, de rontotta az összhatást,
hogy a színészi alakítások mind Az őrült és az apácá-
ban, mind Az éhezőművészben alatta maradtak az
előadások vizuális hatásának. (Ennek erejét honorál-
tam a díszlet- és a jelmeztervezői díjjal.) Tetszett A
kokainfutár kaposvári előadása. Tasnádi darabjára
azért szavaztam mint legjobb új magyar drámára, mert -
a szöveg és a rendezés közti distancia ellenére is -
leginkább ez az előadás bizonyította a mű életképessé-
gét. Tetszett a Valló Péter rendezte Anconai szerelme-
sek Pontos, szellemes előadás. Talán több is, mint „a
legjobb szórakoztató-zenés produkció". A nosztalgia
játékos idézőjelei közé iktatva egy átlátható, belakható
világ elvesztéséről beszél.

Idén legjobban a Szász János rendezte nyíregyházi
A vágy villamosa tetszett. (Sajnos az Országos Színházi
Találkozón - a rossz tér miatt- nem a legjobb formáját
mutatta az előadás.) A kissé avítt darabból teljességgel
mai hangulatú, korszerű szemléletű előadás született.
Megrázó, kíméletlen látomást kaptunk a reménytelen-
ség végjátékairól. Erőteljesek benne a vizuális hatások
(meggyőző Bozóki Mara díszlete is). Filmes vágásokat
idéz a produkció jelenetezése. Ezáltal fragmentum jel-
legű szerkezet jön létre, amely maga is a szétesést, a
végzetszerűséget érzékelteti. Itt már nincs értelme mo-
tivációkból felsejlő kauzalitásról beszélni, már nincs
ereje a realizmusból kiinduló játékmódnak. Az előadás
azért is ennyire meggyőző, mert szereplői odaadóan
keresik azt a színészi stílust, amely ebben a közegben
érvényes lehet.

SZÁNTÓ JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Körvadá-
szat
A legjobb rendezés: Valló Péter (Csehov: Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Valló Péter
(Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház) A

legjobb alternatív előadás: Alföldi Róbert (Sirály,
Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb női alakítás: Kováts Adél és Schell Judit
(Ványa bácsi, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb férfialakítás: Szervét Tibor (Ványa bácsi,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Börcsök Enikő (Sógor-
nők, Pesti Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Máté Gábor (Agyő, ked-
vesem!, Katona József Színház) és Stohl András (Sze-
get szeggel, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Gothár Péter (Agyő, kedvesem!, Ka-
tona József Színház)

A legjobb jelmez: Bartha Andrea (Olasz szalmakalap,
Vígszínház; Sirály, Budapesti Kamaraszínház)
Különdíj: Parti Nagy Lajos a Sógornők fordításáért

SZŰCS KATALIN
Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma. -

A legjobb rendezés: Zsámbéki Gábor (Kleist: Az eltört
korsó, Katona József Színház) és Verebes István (Cse-
hov: Sirály, Nyíregyháza)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: Egymást érintő sorozat
(Miskolc)
A legjobb női alakítás: Csoma Judit (Sirály, Nyíregyháza)
A legjobb férfialakítás: Haumann Péter (Az eltört korsó,
Katona József Színház) és Végvári Tamás (Mein
Kampf, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Gábos Katalin (Sirály,
Nyíregyháza) és Börcsök Enikő (Sógornők, Pesti Szín-
ház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Bezerédi Zoltán (Lu-
xemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Az eltört korsó, Katona
József Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Az eltört korsó,
Katona József Színház) és Torday Hajnal (Sirály, Nyír-
egyháza)
Különdíj: Melis László a Háború és béke és a Médeia-
variációk zenéjéért

Mindig az utolsó tűnik a leggyengébb évadnak, most,
hogy szavazunk, mégis számos jó emléket tudok fel-
idézni, s néhány kategóriában - férfialakítás díja, női
epizód díja- hihetetlenül nehéz volta választás, ami azt
mutatja, a sommás évadértékeléseknek semmi értel-
me. Amikor a saját döntéseimet segítendő összeállítot-
tam az általam látott előadások lajstromát, harminc-
egyet tudtam megjelölni a több mint kilencvenből, ami
valamiért figyelemre méltó volt (s vegyük ehhez hozzá,
hogy sok mindent nem láttam vidéken --többek közt a
színházi találkozó díjnyertesét, A vágy villamosát, ami-
re Szegeden nem jutottam be). Az arány tehát nem is
olyan rossz.

Mohácsi János előadásaira például oda kell figyelni. A
Tom Paine remek lehetett volna, ha a szertelen
ötletdömpingnek - és önmagának - megálljt tud pa-
rancsolni a rendező, ha a többször ismétlődő poénok
egyikéről-másikáról lemond a produkció rövidítésé-nek
a javára. (Ez nem egyszerűen ülőképesség kérdése,
ha csak az volna, nem tenném szóvá.) A mér-
téktelenség nyújtotta hosszabbra a kelleténél Mohácsi
másik rendezését, a Bolha a fülbe szintén kaposvári
előadását is, ami azért így is az évad egyik kiemelkedő
produkciója lett Kovács Zsolt színpadi bravúrjával a
kettős szerepben. Ennél már csak Bezerédi volt
ellenállhatatlanabb Sir Basilként a Luxemburg gróf-
jában. Hogy szórakoztatót nemhogy lehet, de csak
magas színvonalon szabadna játszani, ennek is ékes
bizonyítékai az említett előadások, meg annak is, hogy
Kaposvárott felnövőben van, erősödik megint egy csa-
pat a „húzónevek" körül. S hogy még mindig a lehe-
tőségek (egyik) hazája, hiszen a pályakezdő Keszég
László itt csinálta meg a maga korántsem érdektelen
Titus Andronicusát, az őrületes borzalmaknak azon

egyáltalán nem irreális tárházát, amely már röhögésre
késztet.

Évek óta minőségi, erős csapatmunka jellemzi a
nyíregyháziak előadásait is, a nagyszínpadi kommer-
szeket játszva is,' ismét csak a fentieket igazolva. A
Verebes István rendezte stúdió-Sirály értelmezési tar-
tománya tágasságával, mélységével, emberi érzékeny-
ségével fogott meg, s olyan kitűnő színészi alakítások-
kal, mint Csoma Judité, Gábos Kataliné, Avass Attiláé
vagy Keresztes Sándoré. Mesterien árnyalt, végtelenül
mulatságos, egyszersmind szomorú előadása ez
Anton Pavlovics művének. Ha Alföldi Róbert stúdió-
Sirályát nem szerettem ennyire, annak oka éppen a
túlegyszerűsítés: a markáns színekkel egyneműsített,
lecsupaszított világ már végeredményt közlő, ítélkezés
utáni, titkok nélküli, de kétségtelenül ötletes és
látványos.

Markánsan indult a megújult szegedi társulat: A
Manó, Telihay Péter rendezése a helyenként egyenetlen
színészi munka ellenére is magával ragadóan pontos,
érzékeny életérzés-jelentés és deklaráció a világhoz
való viszonyról - nálam esélyes volta legjobb rendezés
kategóriában.

És ki tudja, mivé fejlődhetett volna a miskolci Csar-
nokban elkezdett munka. Az Egymást érintő sorozata
mindenesetre izgalmas kurzus volt alkotók és befoga-
dók számára egyaránt, s a Kamondi Zoltán rendezte
Médeia is súlyosan tudott szólni az ember érzékektől,
ösztönöktől való meghatározottságáról. Született Mis-
kolcon a Kamaraszínpadon egy értelmezésében rend-
kívül érdekes, megvalósításában már kevésbé meg-
győző Tragédia is, Schlanger András rendezése.

A győri Padlás a kezdeti meglehetősen hullámzó
színvonal után megtalálni látszik a hangját: mind a
Honti György rendezte Katonák, mind a Kiss Csaba-
adoptáció (sic!), a De mi lett a nővel? finom, árnyala-
tos, élvezetes munka. Es bármily ambivalens érzelme-
ket váltott is ki a kollégákból, fontosnak tartom meg-
említeni Spiró György Vircsaftját a József Attila Szín-
házban és A csendestárs című Dürrenmatt-dráma elő-
adását a Kamrában, amelyek a színház agora jellegét
erősítették fel ismét, nem alaptalanul - bizonyítja ezt a
Vircsaft szélsőséges fogadtatása a nézők körében is,
ami adott esetben igenis jó. S ha e darabok nem is
tartoznak a remekművek sorába, nem hiszem, hogy le
kellene mondani róluk, különösen ha - miként adott
esetben - jó előadásokat eredményezhetnek.

Ilyen vitatható minőségű, de igen szép előadásra
alkalmat adó, vitára provokáló volt az ír darab, az Irtás a
debreceni CsokOnai Színház stúdiójában - kár, hogy a
színházi találkozón, mint mondják, nem volt meggyőző
a bemutatkozás. S a kanadai Sógornők sem mint
korszakos dráma, hanem mint kitűnő játszanivaló kí-
ván színpadot. Hogy Parti Nagy Lajos fordítását hallani
élmény, s hogy Pesti Színházban néhány egészen
kiváló színészi teljesítmény született- Börcsök Enikőé,
Majsai Nyilas Tündéé, Kútvölgyi Erzsébeté -, pláne ezt
igazolja. Hasonló épp remek színészi kettős megnyi-
latkozása a Kőváry Katalin rendezte Emigránsok a Pin-
ceszínházban: Szarvas Józsefé és Ternyák Zoltáné.
Nem könnyítették meg a férfialakítás díjának odaítélé-
sét, aminthogy Végvári Tamás sem a Mein Kampf
Radnóti színházi előadásoban. Kár, hogy Telihay Péter
rendezése a dráma második felére elerőtlenedett -
fontos előadás születhetett volna. Es minden tekintet-
ben súlyosbította döntéshozó helyzetemet A kör négy-
szögesítése című szovjet darab tüneményes előadása
Simon Balázs rendezésében, a kecskeméti Katona Jó-
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zsef Színház előadásában, nem szólva Ascher Tamás
rendezéséről, a „Művészet"-ről a Katonában, amely
nemcsak a rendezés, de a férfialakítás kategóriájában is
tovább bonyolította a képet. (Ez Haumann Péter
esetében megnyugtatóan rendeződött Az eltört korsó-
val, amely előadás a maga teljességében számos más
értéket is mutatott, miként szavazataim bizonyítják.)

És megkapó volt Ladik Katalin intenzív jelenléte a
Találkozásban a Shure Stúdióban, és lenyűgöző a főis-
kolás Fullajtár Andrea tehetsége a Csendet akarok
kamrabéli egyszemélyes színházában. Es akkor még
mindig nem említettem - közben nézem a jegyzeteimet
- a Sok hűhó erősen megkurtított, de magával ragadóan
kedves, lendületes előadását az Asbóthban Tasnádi
Csaba rendezésében; az Új Színházban Hargitai Iván
rendezésében a Megváltás címen játszott Bond-darab
színészi remekléseit: Csomós Mariét, Holl Istvánét,
Horváth Virgilét, Mihályfi Balázsét például; az Anconai
szerelmeseket, amely nálam versenyben volt a szóra-
koztató kategóriában; a Csapda című főiskolai vizsga-
előadást a Kamrában, amely Zsámbéki Gábor rendezé-
sében a legjobb előadásért lehetett volna versenyben
nálam, ha lenne ilyen kategória, oly igen egyszerű és
magától értetődően jó és hátborzongatóan hatásos; és
nem említettem még A Mester és Margarita lenyűgöző
látványvilágát (kár, hogy Szikora János szegedi rende-
zésében önálló életet élt) - szóval sok minden felhoz-
ható az évad „mentségére".

URBÁN BALÁZS

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Telihay Péter (Csehov: A Manó,
Szeged)
A legjobbszórakoztató-zenés előadás: Szirtes Tamás
(Egy nyári éj mosolya, Madách Színház)

A legjobb alternatív előadás: Bozsik Yvette (Xtabay)
A legjobbnői alakítás: Börcsök Enikő (Faust; Dobardan,
Vígszínház; Sógornők, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Végvári Tamás (Mein Kampf,
Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: B. Angi Gabriella (Vízi-
tyúk, Sepsiszentgyörgy)
A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Figaro
házassága, Új Színház)
A legjobbdíszlet: Khell Csörsz (Az eltört korsó, Katona
József Színház)
A legjobb jelmez: Ambrus Mária (Patkányok, Színház-
és Filmművészeti Főiskola)
Különdíj: Vati Tamás

Mivel az évadot a szavazás felelősségéről mit sem
sejtve, pusztán „mezei" nézőként töltöttem, s ebből
kifolyólag több fontosnak tűnő előadást - egybek közt
új magyar drámák bemutatóit - elmulasztottam, az
általános helyzetértékelést, összegzést mellőzve in-
kább csak néhány érvet, kiegészítést, megjegyzést sze-
retnék fűzni szavazataimhoz.

Több olyan előadást is láttam az idén, amely szub-
jektíve tetszett ugyan, de amelyet szakmailag proble-
matikusnak tartottam; ugyanakkor találkoztam kitű-
nően megcsinált, engem mégis teljesen hidegen hagyó
produkciókkal is. Objektíve és szubjektíve is igen jónak
tartottam viszont Zsámbéki Gábor Kleist-rendezését,
nagyon élveztem Mohácsi János kaposvári Tom Paine-
jét, szerettem a Szikora János rendezte szegedi A
Mester és Margaritát, érvényesnek éreztem Gaál Erzsé-
bet Médeia-megközelítését, s ha nem is igazán jónak,
de fontosnak véltem Alföldi Róbert idei munkáit. Há-
rom előadás állt igazán közel hozzám. Az egyik a
Katajev jól megírt, de kissé megkopott darabját renge-
teg ötlettel feldúsító, elbűvölően szellemes A kör négy-
szögesítése Kecskeméten (rendező: Simon Balázs). A

másik Zsótér Sándor nevéhez fűződik, aki - egy kiug-
róan tehetséges főiskolás osztályra támaszkodva -
rendkívül expresszív színházi formanyelvet kialakítva
lehelt életet Hauptmann halottnak tűnő szövegébe, a
Patkányokba. (Itt kell megjegyeznem, hogy - tudom,
sokakkal ellentétben - jónak tartottam vígszínházi
Faustjának első részét is.) A Manó pedig - kisebb
egyenetlenségeivel együtt is - mindvégig magával
ragadó, súlyosan komornak ható pillanatai ellenére
felszabadult, eklektikus mivoltában is tudatosan
felépített produkció.

Felszabadultság, önfeledt játékosság jellemzi - a
Bozsik-életmű legfontosabb darabjaihoz amúgy talán
nem tartozó - Xtabayt is, amelyet egyszerűen nagyon
jó volt nézni - talán ezért előzte meg nálam a még az
évad végén is igen érdekes bemutatót produkáló Sá-
mán Színházat. A táncszínházi előadásokat általában
erőteljesebbnek és érdekesebbnek tartottam, mint az
általam látott más típusú alternatív produkciókat.

A zenés-szórakoztató kategóriában leadott szavaza-
tom erősen szubjektív: az Egynyári éj mosolyánál nem
egy ötletdúsabb, invenciózusabb előadással találkoz-
tam. Am míg ezek nálam nem érték el a kívánt hatást
(sűrűn mosolyogtam, élvezettel nyugtáztam a poéno-
kat, de alig-alig nevettem el magam), addig Sondheim
szabálytalan dalművét erős érdeklődéssel, a megle-
petéstől tágra nyílt szemmel néztem. S hogy a mű így
tudott hatni, abban a Madách Színház nem különöseb-
ben kreatív, de korrekt, pontos, zeneileg jól megvalósí-
tott bemutatójának döntő érdeme volt.

A legjobb díszlettervező: Khell Zsolt. Színpad-
kép a Katona József Színház „Művészet" című
előadásából
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A legjobb jelmeztervező: Bartha Andrea.
(Rátóti Zoltán és Szalay Mariann a Budapesti
Kamaraszínház Sirályában) (Koncz Zsuzsa fel-
vételei)

A színészekre adott voksokon keveset gondolkod-
tam, mivel Végvári Tamástól és B. Angi Gabriellától
olyanfajta színészi játékmódot (vagy inkább létezés-
módot?) láttam, ami magyar színpadon ritkaság,
Börcsök Enikő különböző játékstílust igénylő szere-
pekben volt egyaránt kitűnő, Magyar Attila „kabinet-
alakítása" pedig lenyűgözött. Jó és erőteljes szerep-
formálást viszonylag sokat láttam, de felfedezés-ként -
a fentieken kívül - csak néhány egészen fiatal színész
- elsősorban a Stúdió K-s Tzafetás Roland, valamint a
főiskolás Fullajtár Andrea és Szabó Viktória - játéka
hatott.

A díszlettervezők közötti válogatást nehezítette az
alkotói törekvések érzékelhető eltérése. Khell Csörsz
képzőművészeti ihletettségű, Zsámbéki rendezői eljá-
rásait egyszerre kiegészítő és ellenpontozó munkája
hajszálnyival előzte meg Bagossy Levente, Horesnyi
Balázs és Horgas Péter terveit.

Zeke Edit nevéhez az évad több, feltűnően színvo-
nalas jelmezterve fűződik, mégis Ambrus Máriára sza-
vaztam, mert munkáját több szempontból is különle-
gesnek érzem: ruhái egyrészt rendkívül erősen megha-
tározzák a produkció hangulatát és vizuális hatását,
másrészt nyilvánvalóan a szokásosnál erősebben kap-
csolódnak a játszó színészek egyéniségéhez (és a
zsótéri színházkoncepcióhoz).

A véleményem szerint hosszú ideje kimagasló telje-
sítményt nyújtó Vati Tamást pedig azért javasoltam
különdíjra, mert nincs más kategória, ahová e kivételes
színészi vénával rendelkező táncos nevét beírhatnám.

ZAPPE LÁSZLÓ
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: Spiró György: Vircsaft és
Dobardan
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Paul Foster: Tom
Paine, Kaposvár)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Ascher Tamás
(Luxemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Ónodi Eszter (Szeget szeggel,
Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Kovács Zsolt (Tom Paine, Ka-
posvár)
A legjobb női mellékszereplő: Schell Judit (Ványa bá-
csi; Anconai szerelmesek, Radnóti Miklós Színház) A
legjobb férfi mellékszereplő: Bezerédi Zoltán (Lu-
xemburg grófja, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Tom Paine, Kaposvár)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (Sirály, Budapesti
Kamaraszínház)
Különdíj: Alföldi Róbert (Sirály, Budapesti Kamara-
színház)

Az évad alaphangjának ezúttal is a szándékolt, koncep-
ciózus hülyéskedést érzékeltem. Igyekeztem a kivéte-
lekre szavazni. Ahol a színpadi őrjöngés valamiféle

összefüggést látszott mutatni a világ őrületével. Spiró
darabjai persze nem jók és nem darabok, de feltétlen a
legjobbak, amennyiben könyörtelen következetesség-
gel és éles elmével beszélnek korunkról. Legalább fon-
tos és értelmes mondatok hangzanak el a színpadon.

S ez utóbbi áll a rom Paine-re is. Alföldi Róbert Cse-
hov-változatának különösségei, érzésem szerint,
ugyancsak nem a divatból, nem a kényszeres különc-
ködés vágyából, hanem az élet, az érzések összezava-
rodottságából származnak.


