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A legjobb új magyardráma: SPIRÓ GYÖRGY: KVARTETT

A legjobb előadás: Csehov: VÁNYA BÁCSI (Nyíregyháza, rendezte Szász János)

A legjobb rendezés: ALFÖLDI RÓBERT (Shakespeare: A velencei kalmár, Tivoli Színház)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Ferenc: SÁRGA CSIKÓ (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)

A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád: KICSI, AVAGY Ml VAN, HA A TISZAVIRÁGNAK ROSSZ NAPJA VAN (Krétakör Színház)

A legjobb női alakítás: TÖRŐCSIK MARI (Ártatlan bűnösök, Szolnok; Képcsinálók, Thália Színházi Társaság)

A legjobb férfi alakítás: RÁTÓTI ZOLTÁN (A velencei kalmár, Tivoli Színház)

A legjobb női mellékszereplő: SPOLARICS ANDREA (Díszelőadás; Titanic vízirevü, Bárka Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: MAGYAR ATTILA (Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb értelem, Új Színház)

A legjobb díszlet MENCZEL RÓBERT (Bűn és bűnhődés, Győr; VIII, Henrik, Radnóti Színház; Három húg, Szeged)

A legjobb jelmez: DŐRY VIRÁG (Régi idők mozija; Zűrzavaros éjszaka, Radnóti Színház);
ZEKE EDIT (Koldusopera, Új Színház; VIII. Henrik, Radnóti Színház)

Különdíj: SZÉKELY GÁBOR (az Új Színházban folyó hároméves műhelymunkáért és a fiatal rendezők helyzetbe hozásáért)

Csaknem két évtizede szavaznak a kritikusok: először az 1979-80-as szezon elő-
adásairól voksoltunk. Az akkor kialakított szabályok lényegében változatlanok ma-
radtak; néhány kategóriával bővült ugyan a szavazólista, de a lényeg - hogy mindenki
nyíltan kiáll a maga véleményével a számára fontos vagy a relatíve fontosnak tűnő
értékek mellett, s e külön-külön is számon tartható-olvasható vélemények összesíté-
séből adódik a végső eredmény- ma is érvényesül. Ugyanakkor egyre többen vagyunk,
akik azt érezzük: anakronisztikussá kezd válni a szavazás.

Tizenkilenc évvel ezelőtt az akciónkat beharangozó írásában Koltai Tamás azt írta,
hogy a szavazás végeredményeként nemcsak a színházi életről kapunk valamiféle
átfogó képet, hanem a kritikáról is. Ez a kép most homályos. Hiszen ennyi idő alatt
nagyon megváltozott a színházi világ meg az a társadalmi, politikai, finanszírozási
háttér is, amely akkor fontossá tette, ma pedig, finoman szólva, viszonylagossá teszi a
szavazást. Ennek csak egyik jele az, hogy először harmincketten, ma pedig csak
huszonegyen szerepelnek a szavazók listáján. Emögött ugyanis súlyos értékválság
érhető tetten: a színházé is, a kritikáé is. Be kell vallanunk, hogy mára gyakorlatilag
széthullt a hál' istennek egységesnek igazán soha nem mondható színházkritika, és
fokozottan érvényes régi sirámunk, hogy alig van tere a kritikának; ma, a legjobb
esetben is, csak a színházi (bulvár)újságírásnak van keletje. Ez eleve behatárolja a
kritikusok helyzetét, és óhatatlanul elindítja a szakma devalválódását. Ha nincs kellő
presztízse a színházkritikusi létnek, korlátozódik a természetes kiválasztódás szigo-
rúsága, ez pedig visszahat a kritika szavahihetőségére, szakmai hitelére. Ha a
legtöbb kritikus helyzetéből adódóan csak korlátozott számú előadást lát, lehetet-
lenné válik, hogy széles áttekintése legyen a színházi élet jelenségeiről, tendenciáiról,
képtelenné válik, hogy folyamatokat regisztráljon, hogy alkotói pályákat, műhe

lyeket kísérhessen figyelemmel. Minden viszonylagossá lesz, természetesen a
szavazás is.

Az utóbbi időben évről évre felmerülnek ezek a gondok, amit mi sem bizonyít
jobban, mint hogy a legtöbb kategóriában elképesztően szóródnak a voksok, több
esetben szinte annyi jelölt van, ahány szavazó. Rég fel kellett adnunk azt a magunk
elhatározta kezdeti szabályt, miszerint nem tartunk többfordulós szavazást, s nem
egyeztetünk pusztán azért, hogy egy-egy díjat ki lehessen adni; idén például a
kategóriák többségében szükség volt utólagos egyeztetésre. Ami persze nem jelenti
azt, hogy bárkinek is meggyőződése ellen kellett volna voksolnia, vagy megváltoz-
tatnia szavazatát, de azt igen, hogy - s ez az egyes listákon is követhető - megnőtt a
többes, a töredék szavazatok száma.

S akkor még nem beszéltünk azokról az utóbbi időben szintén elszaporodó
anomáliákról, amelyek a kategóriába sorolás-sorolhatóság bizonytalanságából fa-
kadnak. Tavaly is magyarázkodni kellett, hogy Csehov-főszerepek alakítói hogyan
kerültek mellékszereplői kategóriába; idén talán még szembetűnőbb, hogy például
az, aki egy egész előadást visz a vállán, s több szerepet játszva szinte le sem jön a
színpadról, az mellékszereplőként kap díjat. Mondhatnánk, ezeknek a címkéknek
nincs jelentőségük, a lényeg az alakítás elismerése, de tudjuk, ez féligazság. Es
sorolhatnánk azokat a kifejezetten belső, szakmai problémáinkat, amelyek megne-
hezítik, néha értelmetlenné teszik a szavazási procedúrát, amelyek azonban egy
szakmai testület belügyét jelentik, mindezzel tehát e testületnek magának kell
szembenéznie. Ez a szembenézés elodázhatatlan, erre figyelmeztet ez a szavazás is.
Akkor is, ha első ránézésre nincs semmi szégyellnivalónk, hisz végső soron értékek
mellett voksoltunk. Még.

BARABÁS TAMÁS
Pesti Műsor

A legjobb új magyar dráma: Szigethy András: Kegye-
lem
A legjobb előadás: Krleza: Agónia (Radnóti Színház,
rendezte Valló Péter)
A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Shakespeare: A
velencei kalmár, Tivoli Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Eisemann Mi-
hály: Fekete Péter (Vígszínház, rendezte Marton
László)

A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Egri Kati (A velencei kalmár,
Tivoli Színház)
A legjobb férfi alakítás: Darvas Iván (Holdfogyatkozás,
Játékszín)
A legjobb női mellékszereplő: Törőcsik Mari (Romeo
és Júlia, Szolnok)
A legjobb férfi mellékszereplő: Lukács Sándor (A
salemi boszorkányok, Vígszínház); Tahi Tóth László
(Sylvia, Vígszínház)
A legjobb díszlet: Menczel Róbert (VIII. Henrik, Radnóti
Színház)

A legjobb jelmez: Dőry Virág (Zűrzavaros éjszaka, Rad-
nóti Színház)

Különdíj: -

Lehetett választani, egyebek között, Jeles András Szen-
vedéstörténet, Hamvai Kornél Márton partjelző fázik és

Szigethy András Kegyelem című drámája között. Az
első nem nagyon tetszett, a Hamvai-darab nagyon, de
legjobban Szigethy Kádár-drámája.

A legjobb előadások a Radnótiban - Zűrzavaros
éjszaka és Agónia- meg a Katonában - Kulcskeresők,
Szenvedéstörténet- zajlottak le. Előbbit, a Zűrzavaros
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éjszakát és kiváltképp a Valló rendezte Agóniát díjaz-
tam.

A legérdekesebb, legizgalmasabb, legújszerűbb

rendezés Alföldi Róberté volt, A velence kalmár. Emel-
lett sok jó, megbízható rendezéssel találkoztam a
szezon folyamán, de közepesekkel is. Kiemelkedő volt
még Ascher Tamás munkája a Katonában: az Árkádia.

A legjobb zenés-szórakoztató előadást a Vígszín-

házban láttam: a felújított Fekete Pétert. A legjobb
alternatív előadás nem tudom, melyik volt.

A legjobb női alakításért Tábori Nóra (Leenane szé-
pe), Pap Vera (Leenane szépe), Udvaros Dorottya

(Agónia), Kováts Adél (Zűrzavaros éjszaka), Eszenyi

Enikő (Sylvia; Fekete Péter), Csákányi Eszter (Annie
Wobbler, Árkádia, Szenvedéstörténet), Igó Éva (A
Phaedra-story), Tóth Ildikó (Az üvegcipő), Takács Kati

(Az üvegcipő), Básti Juli (Kulcskeresők), Bertalan Ág-

nes (Árkádia), Galambos Erzsi (A Fedák-ügy) voltak
versenyben, végül Egri Kati Portiája győzött.

A legjobb férfi alakítás versenyzői: Jordán Tamás
(Márton partjelző), Blaskó Péter (Kádár), Rátóti Zoltán

(Shylock), Mádi Szabó Gábor (Hazatérés), Mácsai Pál

(Mario, Liliomfi, A tribádok éjszakája), Újlaki Dénes

(Kulcskeresők), Máté Gábor (Árkádia), Kulka János és

Szervét Tibor (Agónia), Koltai Róbert (Zűrzavaros éj-
szaka), Haumann Péter és Garas Dezső (Napsugár
fiúk) versenyéből végül Darvas Iván (Holdfogyatkozás)
került ki győztesen.

A legjobb női mellékszereplők: Egri Márta (Rettene-
tes szülők), Csákányi Eszter (Árkádia, Szenvedéstörté-
net) s végül elsőként: Törőcsik Mari (Romeo és Júlia,
Dajka). A legjobb férfi mellékszereplők: Tahi Tóth László

(Sylvia) és Lukács Sándor (A salemi boszorkányok),
megosztva.

A díszletek közül legjobban tetszett Menczel Róberté

(VIII. Henrik, Radnóti Színház), Horgas Péteré

(Kulcskeresők) és Rózsa Istváné (Romeo és Júlia), a
jelmezek közül Dőry Virágé (Zűrzavaros éjszaka) és

Szakács Györgyié (Agónia).

BOGÁCSI ERZSÉBET
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: -
A legjobb rendezés: -
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-

renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán) A
legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfi alakítás: Blaskó Péter (Kegyelem.
Veszprém); Rátóti Zoltán (A velencei kalmár, Tivoli
Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Kováts Adél (Régi idők
mozija, Randóti Színház); Tóth Anita (Alulról az ibolyát
Kamra)

A legjobb férfi mellékszereplő: -
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: Dőry Virág (Régi idők mozija,
Radnóti Színház)

Különdíj: Tóth Anitának, a legfigyelemreméltóbb
debütánsnak

Közel álltam ahhoz, hogy úgy tegyek, mint tavaly
Amikor is szavazataim helyét egytől egyig üresen hagy
tam a különféle kategóriákban. Nem vitt rá a lélek, hogy

viszonylagos értékekre voksoljak. Márpedig a kritikus-
díj korai éveinek legjobbjaival vetekedő, vitathatatlan
becsű produktumokat nem találtam.

A szavazólista sarkalatos pontjaira most sem leltem
megfelelő jelölteket. Az évadban nem bukkant fel olyan
dráma, amelyet tanítani lenne érdemes utódainknak.
Es közel-távol nem látok színháztörténeti jelentőségű
előadást, illetve rendezést. Örömömre szolgált, hogy
kivételként mégiscsak kiemelkedett a kaposvári

mélyrepülésből a Sárga csikó, éspedig Bezerédi Zoltán
részletgazdag, pontosan ritmizált, a társulat vegyes
talentumait egységes szintre emelő rendezésében.
Bárcsak fajsúlyosabb drámák színrevitelei között is
akadt volna hasonló minőség!

Sajnos színielőadásaink vizuális színvonalával sem
lehet büszkélkedni. A jobb díszletek is inkább csak
megfelelőek, semhogy revelatív látvánnyal szolgálná-
nak. S egyre több a rongydivatú, raktári jellegű, hanya-
gul kivitelezett jelmez. Ebből a szerény mezőnyből tűnt

ki Dőry Virág, aki a Régi idők mozija című Mándy-adap-
tációhoz, annak is a mozibetéteihez varázslatos kosz-
tümöket alkotott.

Ráadásul ezeket a jelmezeket olyan kiváló színésznő
öltötte magára, aki alakításról alakításra mindinkább
bizonyítja sokoldalúságát. S az évadban feltűnt egy
figyelmünkre méltó debütáns is Tóth Anita személyé-
ben, aki különösen az Alulról az ibolyát kislányszerepé-
ben lepett meg, de Yvonne, burgundi hercegnőként is
szépen megállta a helyét.

Maradandó lesz emlékezetünkben Blaskó Péter ala-
kítása a veszprémi Kegyelemben. Nemcsak a politikus
Kádár Jánost, de - s ez a fő - egy lelkiismeretével
küszködő öregembert is meg tudott idézni felzaklató
erővel. Nemkülönben Rátóti Zoltánnak sikerült eljutni a

katartikus szenvedélyekig A velencei kalmár Shylock-
szerepében. Ami annál inkább becsülendő, mert ezt
egy logikai botlásokkal és stílushibákkal küszködő
előadásban tette. Ha megint visszaléptem volna a
szavazástól, talán a voksom hiányzott volna az
elismerésükhöz. Csakis az ő kedvükért nem tettem úgy,
mint tavaly.

A legjobb új magyar dráma: Spiró György:
Kvartett. A Pécsi Harmadik Színház előadásá-
ban: Vári Éva, Márton András és Krum Ádám
(Simarafotó)

BŐGEL JÓZSEF

A legjobb új magyar dráma: Szigethy András: Kegye-
lem

A legjobb előadás: Shakespeare: A velencei kalmár
(Tivoli Színház, rendezte: Alföldi Róbert)

A legjobb rendezés: Szász János (Ványa bácsi, Nyír-
egyháza)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)

A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád (Kicsi,
avagy mi van, ha á , tiszavirágnak rossz napja van,
Krétakör Színház)

A legjobb női alakítás: Tóth Ildikó ((Az üvegcipő, Új
Színház)

A legjobb férfi alakítás: Kovács Zsolt (Az ügynök halála,
Kaposvár); Márton András (Az ügynök halála, Pécs);
Király Levente (Az ügynök halála, Szeged)
A legjobb női mellékszereplő: Vári Éva (Kvartett, Pécs)
A legjobb férfi mellékszereplő: Soltis Lajos (Márton
partjelző fázik, Merlin Színház)

A legjobb díszlet: Menczel Róbert (Bűn és bűnhődés,
Győr; Három húg, Szeged)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Yvonne, burgundi
hercegnő; Árkádia, Katona József Színház)

Különdíj: Együttes, rendezés, tervezés: Diótörő, Buda-
pesti Bábszínház; szerzői, rendezői, tervezői, színészi
együttes teljesítmény: Hova lett a Rózsa Lelke?, Deb-
recen; Tordy Géza és együttese (Bűn és bűnhődés,
Győr)

Az évad a világképi és formációs pluralizmus, a struk-
turális átrendeződés jegyében zajlott. A középszerű-
ség, a csúcsok és a mélypontok, a csődök és a botrá-
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nyos (többször csak hiszterizáltan annak vélt) vezetés-
és stuktúraváltások egészében vagy részleteiben egy-
aránt jellemezték a magyar színházművészet elmúlt
szezonját. Befolyásolták e heterogén összképet mind a
szakma, mind a vezetők, teoretikusok és támogatók
részéről a legkülönfélébb század-, sőt ezredvégi politi-
kai, közgazdasági, művészeti, úgynevezett történelem-
végi fejtegetések: minden egész eltörött, a posztmo-
dernség korát éljük, esetleg még a művészetek és
történetük, elméletük végéhez érkeztünk. A nagy világ-
képi pluralizmuson túl ezen elsősorban filozófiai trend -
igaz vagy nem igaz, valóságos vagy képzelt volta
ellenére - mégiscsak ott kísértett rendezésekben, szín-
házvezetésben, kritikusi-elemzői megnyilvánulásokban.

Ezenközben a színházak folytatták a harcot - még
heterogénebbé téve az összképet - a közönségért, a
közönség legkülönbözőbb rétegeinek becserkészésé-
ért, egyúttal feletteseik, támogatóik (országos és helyi
szervek, szponzorok) ízlésének, számukra is kedvező
színházi világképének fejlesztéséért. Ezért játszik ma
már szinte minden színház zenés, táncos szórakoztató
színjátékot, méghozzá a műsortervek egészéhez ké-
pest nem is kis számban. Megszaporodtak a túlságo-
san egyszerűsített, csökkentett műsortervek: egy
klasszikus, egy félklasszikus kortárs, szórakoztató víg-
játék, két-három musical, rockopera a nagyszínpadon,
egynéhány klasszikus vagy félklasszikus újraértelme-
zése, ős- vagy eredeti bemutatója inkább a kamarába
vagy stúdiószínpadra utalva. Mindenképpen kevesebb
bemutató lesz így a végeredmény, s olykor a legérté-
kesebb előadásokat csak egy elitközönség nézi meg.
Furcsa módon segített a színházaknak a közönség

A legjobb előadás: Ványa bácsi. Jelenet Szász
János nyíregyházi rendezéséből (Csutkai Csa-
ba felvétele)

szélesebb körű beszervezésében az egész magyar al-
ternatív színházi kultúrának a korábbinál sokkal jelen-
tékenyebb összekapcsolódása a hivatásos színházi há-
lózattal. A fővárosi és vidéki színházak most már nem-
csak maguk hoznak létre alternatív színházi előadáso-
kat (magyarán régebben kísérletinek mondott stúdió-
produkciókat), hanem hívnak is ilyeneket a legjelesebb
vagy akár a legfrissebb altematív színházi műhelyekből
(Pécsi Harmadik Színház, Szkéné, Stúdió K, R. S. 9.,
győri Padlásszínház, Bárka Színház, Merlin) is. Mind-
ezzel az utóbbiak üzemszerűbben működhetnek, s ré-
szesei lehetnek egy szélesebb körű befogadószínházi
folyamatnak, de közreműködnek egy bizonyos színházi
világképi, eszközbeli, stílusbeli kiegyenlítő csere trend-
ben is.

Tapasztalható, hogy közben visszavonulóban, szű-
nőben van az elkötelezett, az ügyeket felvállaló, a csak
minőségre, egy meghatározott színházi világképre, tár-
sulatra, repertoárra épülő művészszínházi vonulat. Kü-
lönösen hektikusan, valósággal démonizált módon zaj-
lott le ez a folyamat a kecskeméti Katona József Szín-
ház és az Új Színház vezetésváltása kapcsán. Bár
mind-két esetben a vesztés igen sajnálatos, s a
vesztők sok-sok értékkel, eredménnyel maguk mögött
távoztak, a két ügynek van olyan tanulsága is, hogy
egy művészszínházat nem lehet csak a magunk
színházi világ-képébe és tanítványaink közé bezárkózva
üzemeltetni.

Csökkenőben van országszerte a társulatszellem,
ezzel összefüggésben a rendezői-művészeti vezetői
színházi szellem is. Fakulnak a régebbi rendezői iskolák
egykori és újabb eredményei, egyre több színész, oly-
kor dramaturg, író koncípiál, segít színpadra színjáté-
kot. Egyre nagyobb fontosságot tulajdonítanak mind-
ezzel párhuzamosan (vagy ellentétben) a színjáték leg-
főbb megtestesítőjének, hordozójának, a modern szín-
házművészet legnagyobb ászának, a színésznek, a túl-
technicizált világban a humánum megtestesítőjének.

A színészek jelentékeny része pedig egyre több
formációban játszik, egyre változatosabb munkajogi
feltételek közepette. Az évad során tovább fogyott a

társulati, a közszolgálati státusban lévő színészek szá-
ma, vélhetően országosan, fővárosban és vidéken egy-
aránt. Gyarapodott viszont azoknak az alkalmaknak,
formációknak, kooperációknak a fajtasága és száma,
amelyeknek a segítségével a színészvilág elitje, vele
együtt akár a dramaturg- és tervezővilág elitje még öt-
hat műhelyben, színházi formációban és produkcióban
is tevékenykedhet, alkothat a sajátján, az „anya-
színházán" kívül. Óriási színművész-rotációs rendszer
van kialakulóban, olykor egy-egy színházban többfajta
formáció is működik (társulati, bétés, káhátés, színköri,
társasági, egyesületi stb.). Mindez elősegíti a színé-
szek szabadulását a strukturális kötöttségekből, szaba-
dabb társulását stb., de a műhelyek, társulatok szétzi-
lálását, olykor a teremtő munka színvonalának csökke-
nését is okozza.

A műsortervek zsugorodásához, részbeni kommer-
cializálódásához, inkább vissza-, mint előretekintő tö-
rekvéseihez képest egy területen van jelentős előrelé-
pés. Tucatnál is több új magyar drámának volt ősbe-
mutatója az elmúlt szezonban. Úgy látszik, az előző
évadok erőfeszítései, drámateremtő formációi beértek.
Bebizonyosodott, hogy lehetnek eredményesek a jól
gondozott évfordulós pályázatok (például Kaposvár
1956-ra, Budapest Pest, Buda, Óbuda 1873-as egye-
sülésére emlékeztető pályázata és Deák Ferenc, Hamvai
Kornél, Spiró darabjai). Jelentékeny mű születhetett az
újságíró-publicista (Szigethy András) és a darabot
színpadra tevő igazgató-rendező (Vándorfi László)

együttműködéséből (Kegyelem). A szövegfaragóként,
dramaturgként, rendezőként egyaránt kiváló Kiss Csa-
ba is több darabparafrázist tett a színpadra, Csehov,
Leszkov segítségével. Darvasi László, Kárpáti Péter,
Tasnádi István, Schilling Árpád színjátékai a szürrealis-
ta, a dekompozíciós és kollektív drámateremtést egy-

aránt igazolják. A Hova lett a Rózsa Lelke? Hubaytól:
szintézis.

BUDAI KATALIN

A legjobb új magyardráma: Spiró György: Kvartett
A legjobb előadás: Brecht: Koldusopera (Új
Színház, rendezte: Novák Eszter)
A legjobb rendezés: Kovalik Balázs (Puccini:
Turandot, Erkel Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Tasnádi
István: Titanic vízirevü (Bárka Színház, rendezte:
Bérczes László)
A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád
(Kicsi, avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz
napja van, Krétakör Színház)
A legjobb női alakítás: Tóth Ildikó (Az üvegcipő,
Új Színház)

A legjobb férfi alakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: Spolarics Andrea
(valamennyi bárkabeli föllépéséért)
A legjobb férfi mellékszereplő Magyar Attila
(Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb értelem, Új
Színház)

A legjobb díszlet: Murányi Tünde-Valcz Gábor
(Don Cristobal és Donna Rosita tragikomédiája,
Bárka Színház); Bagossy Levente (Ritter, Dene,
Voss, Bárka Színház)
A legjobb jelmez: Dőry Virág (Zűrzavaros éjsza-
ka, Radnóti Színház)

Különdíj: Székely Gábor és az Új Színház társu-
lata
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CSÁKI JUDIT
SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: Spiró György: Kvartett

A legjobb előadás: Grabbe: Tréfa, szatíra, irónia és

mélyebb értelem (Új Színház, rendezte: Novák Eszter) A
legjobb rendezés: Anatolij Vasziljev (Osztrovszkij:
Ártatlan bűnösök, Szolnok)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Tom Stoppard:
Árkádia (Katona József Színház, rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb alternatív előadás: Juronics Tamás (Szilán-
kok, Szeged)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (Ártatlan bűnösök,
Szolnok)
A legjobb férfi alakítás: Holl István (Koldusopera, Új
Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Koldus-
opera, Új Színház); Takács Katalin (Az üvegcipő, Új
Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Tréfa,

szatíra, irónia és mélyebb értelem, Új Színház) A
legjobb díszlet: Menczel Róbert (Három búg, Szeged) A
legjobb jelmez: Zeke Edit (VIII. Henrik, Radnóti Szín-ház;
Kisvárosi Lady Macbeth, Kamra)

Különdíj: Székely Gábor és az Új Színház társulata

Két nagyon-nagyon fontos dolog történt az elmúlt év-
adban a magyar színházban: az egyik az, hogy meg-
szüntették a Székely Gábor vezette Új Színházat -
ennek sokáig fogjuk inni a levét, persze mi, és nem
azok, akik elkövették, így szokott ez lenni. A másik
pedig az, hogy Anatolij Vasziljev megrendezte Szolno-

kon Osztrovszkij Ártatlan bűnösök című darabját Törő-
csik Marival a főszerepben. Akik láttuk, nem felejtjük el.

Történtek fontos dolgok is: elindult a Bárka; zötyö-
gősen hajózik egyelőre, de nekem tetszik, és bízom
benne, hogy nem süllyed el; most is jó oda járni, már a

büfében is kellemes a hangulat. A Díszelőadás is jó
volt, Gazsó György kiváltképp - aztán a nyíregyházi

Ványa bácsiban is lehetett látni: nem véletlenül-, a Don
Cristobalban pedig Murányi Tündéék díszlete volt káp-
rázatos, szellemes és Scherer Péter mellett az előadás

legjobbja. A Titanic is ott van az én szavazólapomon.
Udvaros, Széles, Mucsi, Spolarics (az utóbbi a Dario
Fo-monológban is milyen nagyszerű volt!).

Fontos előadás volt még a Koldusopera- és nem-
csak (bár elsősorban) azért, mert ezzel búcsúzott a
Székely-féle Új Színház, hanem azért is, mert Holl
István és Csomós Mari általam legjobbnak tartott ala-
kítása mellett Cserhalmi Györgyé, Marozsán Erikáé is
emlékezetes volt. Es nem felejtem el azt sem, hogy ez
volta régi Új Színház legeslegutolsó előadása: az elme-
nő színészek utolsó estéje.

Tetszett Az üvegcipő is: Tóth Ildikó egy másik évad-
ban ezzel az alakítással biztosan a legjobb - most
Törőcsik játszott Vasziljevnél. De hát Tóth Ildikó nagy-
szerű színésznő, nyilván ezren hívták most, hogy „sza-
bad" lett. Hová is ment?

Ugyancsak Az üvegcipőben „mellék"-főszerepelt
Takács Katalin: hosszú évek munkája érett be ebben az
alakításban. Annyira jó volt, hogy a szintén nagyon jó
Vári Évának a pécsiek Kvartett-előadásában már nem
tudtam tovább „tördelni" a legjobb kategóriáját, pedig ő
mára hátával is mi mindent tudott ott eljátszani...

A Katona József Színházban játszott Yvonne-ban
Tóth Anita valóban maga Yvonne - nehéz lenne alakí-
tásként díjazni, mindenesetre komoly várakozásokat
ébreszt.

A legjobb rendezés: A velencei kalmár. A Tivoli
Színház előadását Alföldi Róbert rendezte. Egri
Kati (Portia), Bozsó Péter (Bassanio) és Né-
meth Bori (Nerissa) (llovszky Béla felvétele)

Érdekes, izgalmas, elgondolkodtató, kételyeket

provokáló produkció a Szász János rendezte Ványa
bácsi - milyen jó lett volna egy szakmai fórumon
részletesen beszélgetni róla, összevonva egy másik,
éppily elgondolkodtató, vitára ingerlő, ugyanakkor ma-

gával ragadó előadással, a Telihay Péter rendezte Há-
rom nővérrel (akik húgok, tudjuk).

Jó volta kaposvári Murlin Murlo-a „fekete színház"
most ott „virul".

Szerettem Lázár Kati játékát a Karnyóneban - hal-
lom, az túlél, biztosan megnézem még egyszer.

Krleža Agóniájában, a Radnóti Színházban kedvtelve
néztem Udvarost és Kulkát. Ha már a Radnótinál

tartok: Bálint András INRI-je az a fajta, kicsit tétova,
másutt merész, mindenütt intellektuális, mégis érthe-
tő, mesés színház, aminek én szívesen vagyok nézője.

Szerettem A velencei kalmár Schwajda György ren-
dezte szolnoki előadását, főleg a negyedik felvonását.
Garas Dezső Shylock-alakítását majdnem „legjobb"-
nak neveztem - de hát az -, és Hernádi Judit Por-
tiájának bírói szereplését is sokra tartom.

Biztosan kihagytam a fenti felsorolásból olyasmit,
amire szívesen emlékszem, de voltaképpen ennyi is
elég lenne ahhoz, hogy úgy gondoljam: nem is volt
rossz évad ez a legutóbbi. Es talán igaz is: nem volt
rossz.

A kritika, az rosszabb volt. Nem is abban, amit leírt
(abban legfeljebb tévedünk itt-ott), hanem abban, ami-
ről hallgatott. Es abban, amit - önhibájából vagy azon
kívül - nemis látott. Es abban, hogy amit nem lát, nem
létezőnek tekinti, és a látottak közt magától értetődően
elosztja a díjait. (Én is ezt teszem.) Es akkor egyszer
csak előáll egy olyan helyzet, amely már majdnem
vállalhatatlan: a körülmények és nem a valódi minőség
alakítják a győztesek névsorát. Hogy ne legyek oly
dodonai: szerintem Anatolij Vasziljev szolnoki rendezé-
se azért nem kapta meg a kritikusok díját, mert kevesen

láttuk. Pedig ment elégszer. És Szolnok ide száz kilo-
méter.

Szerencsére a szavazata fölött mindenkinek ott áll a
neve.

DARVAY NAGY ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: Szigethy András: Kegye-
lem

A legjobb előadás: John Ford: Kár, hogy ká (Kassa-
Beregszász, rendezte Vidnyánszky Attila); A velencei
kalmár (Tivoli Színház, rendezte Alföldi Róbert)

A legjobb rendezés: Szász János (Ványa bácsi, Nyír-
egyháza); Victor loon Frunza (Lorenzaccio. Temesvár)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)

A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya (Agónia, Rad-
nóti Színház)

A legjobb férfi alakítás: Horváth Lajos Ottó (Bűn és
bűnhődés, Győr)

A legjobb női mellékszereplő: Vári Éva (Kvartett, Pécs)

A legjobb férfi mellékszereplő: Megyeri Zoltán (Kár,
hogy ká, Kassa-Beregszász): Rajhona Ádám (Boldog-
talan hold. Pesti Színház)

A legjobb díszlet: Adriana Grand (Lorenzaccio, Temes-
vár)

A legjobb jelmez: -
Különdíj: Horváth Károly a Lorenzaccio zenéjéért (Te-
mesvár)

Bevallom, az idén úgy töltöttem ki a szavazólapot, hogy
- különböző okokból - több fontosnak mondott pro-
dukciót (például Vasziljev szolnoki vendégrendezését)
s főként alternatív előadást nem tudtam megnézni,
amiért az alkotóktól szíves elnézést kérek; valamint
azért is, hogy mindezek ellenére - az alternatív
kategóriát leszámítva - mégis szavaztam. Ennek az
az oka, hogy az általam látott kínálatból
választottakat olyan értékeknek tartom, hogy a
nagyobb választék aligha változtatott volna a
véleményemen.

Az új drámák közül Szigethy András darabjánál nem
a „bátor téma", hanem az izgalmas drámai alapanyag

vonzott, és mellette Spiró György Kvartettje volna a
másik színmű, ha kettőt jelölnék. A „legjobb előadás"
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és „rendezés" idei díjainak általam beírt jelöltjeit az
önálló színházi nyelv, a téma és a megvalósítás
korszerűsége szempontjából éreztem abszolút
kiemelkedő-nek, továbbá azért, mert mind a négy
előadás megtekintése után is hosszú idővel az embert
foglalkoztatják a látottak. Újra katarzist érzünk, és a
feltoluló érzések és gondolatok szakmai és „nem
hivatásos" nézői körökben egyaránt vitákat indukálnak.
Ha volna „jó" elő-adás és rendezés rubrika a

szavazólapon - „leg" nélkül -, akkor Kiss Csaba De mi
lett a nővel? című produkcióját (mindhárom

szereplőjével együtt), Bocsárdi László Alkésztiszét (s
benne Váta Lorándot), Barabás Olga ugyancsak

sepsiszentgyörgyi Don Juan-rendezését és Alföldi
Róbert A Phaedra-storyját írtam volna be.

Kiemelkedő alakításként emlékszem vissza Spo-
larics Andrea Dario Fo-interpretációjára a Bárkában, a
főiskolás Gubik Ágnes Arabellájára a kassai-beregszá-
szi Ford-darabban, valamint Börcsök Enikőre a Pesti
Színházban (s nem a színházi találkozón) megnézett

Boldogtalan holdban. Eszenyi Enikő pedig különdíjat

érdemelne a Sylvia címszerepéért, hiszen egyszerűen
utánozhatatlan mint szuka. Nagyon nehéz volt válasz-
tani az idei jobbnál jobb férfi alakítások között. Igazság
szerint Horváth Lajos Ottó Raszkolnyikovjához hason-
ló, nagy erővel döbbentett meg, nyugtalanított és vált

felejthetetlenné Rátóti Zoltán Shylockja A velencei
kalmár tivolibeli előadásán. Nagyon tetszett Balázs

Attila a temesvári Lorenzaccio címszerepében, Bálint
András és INRI-produkciója, továbbá Blaskó Péter
veszprémi Kádár-megszemélyesítése. (Ez utóbbi
névsor nem B-lista, csupán véletlen, hogy mindhárom
művész vezetéknevének kezdőbetűje azonos.)

A díszletek közül Menczel Róbert a Radnóti színház-

beli VIII. Henrikhez készített elképzelését (kár, hogy a

rendező nem használta ki) és a győri Bűn és
bűnhődéshez tervezett játékterét (ami a produkció
koncepcióját viszont nagyon segítette) tartottam még

kiemelkedő-nek; Antal Csaba nyíregyházi Ványa
bácsi-terét, továbbá Horesnyi Balázs debreceni,
Anyeginhez készített látványát, és ugyanebben a
produkcióban Libor Katalin jelmezeit.

Ha volna zeneszerzőnek adható díj, akkor legalább
két társulatot „terjeszthetnék" elő: például a Beregszá

szi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházat és a kassai
Thália Színházat - vezetőstől, együttesestől -, hiszen
ők azok, akik a más-más természetű, de rendkívüli
nehézségek dacára magas művészi mércével mérhető,
színvonalas színházat csinálnak.

DÖMÖTÖR ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Márton
partjelző fázik
A legjobb előadás: Csehov: Ványa bácsi (Nyíregyháza,
rendezte Szász János)
A legjobb rendezés: Szász János: (Csehov: Ványa bá-
csi, Nyíregyháza)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)
A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád: Kicsi,
avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja van
(Krétakör Színház)
A legjobb női alakítás: Varga Zsuzsa (Murlin Murlo,
Kaposvár)
A legjobb férfi alakítás: Gazsó György (Díszelőadás,
Bárka Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Nagy Mari (Az özvegy
Karnyóné és a két szeleburdiak, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Szervét Tibor (Agónia,
Radnóti Színház)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ványa bácsi, Nyíregy-
háza)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Árkádia, Katona
József Színház)

Különdíj: A varázsfuvola (Magyar Állami Operaház)

Nem fogom leírni, hogy az utóbbi idők legmilyenebb-
jének látszik ez az évad. Arról sem szeretnék panasz-
kodni, mi minden terheli a recenzens lelkiismeretét.
Viszont - a cikk végén - szeretném felsorolni azokat a
számomra fontos előadásokat, alkotókat, amelyekre és
akikre az előző két évadban esetleg szívesen szavaztam
volna, ha nem késlekedem, és már akkor látom őket.

Úgy tűnik, a színházak többsége elbizonytalanodott.
Különösen feltűnő volt ez például az évek óta egyenle-

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Sárga
csikó. Bezerédi Zoltán kaposvári rendezésé-
ben Znamenák István és Kelemen József
(Simarafotó)

tesen színvonalas Radnóti Színház esetében, de né-
hány olyan helyen is, ahol - korábbi izgalmas évadok
után - a művészi teljesítménnyel kapcsolatban
hosszabb-rövidebb idő óta hiányérzeteink lehetnek
(Budapesti Kamaraszínház, Merlin, Miskolc stb.). A
Stúdió K és a Bárka jó hangulatú helyek sikerült és
kevésbé sikerült előadásokkal - az ember szívesen
hitelez bizalmat, és szorít nekik, azon önző okból, hogy
legyenek olyan színházak, ahová jó járni, de jó csak úgy
bemenni is. (Ha a Bárka első évadja nem lett is olyan,
amilyennek sokan remélték-reméltük, azért remek do-

log az, hogy bármikor újra lehet nézni a Szentivánéji
álmot vagy az állandóan itt vendégeskedő győri De mi
lett a nővel? című produkciót.) A „régi" Új Színházról
pedig már sajnos soha nem fogjuk megtudni, hogyan
zárta volna működésének első - mondjuk - hét évét.

A legjobb előadásként megjelölt nyíregyházi Ványa
bácsival szemben - mialatt néztem és előadás után is -
voltak kifogásaim, azután, ahogy teltek a napok, azt
vettem észre, hogy az elraktározott élmény sokkal erő-
sebb, mint pillanatnyi hatása volt; maradandó, szép
képként őrzök olyanokat, amelyekről ott helyben eset-
leg úgy éreztem, túlzottan kimódoltak, túl direkt hatás-
ra törnek. A legjobb rendezés helyét viszont üresen
hagytam, választani úgy érdemes, ha a legjobbat -
nemcsak viszonylagosan, hanem saját értékén is -
jónak gondolom, ilyen azonban a látottak között nem
akadt. A mai magyar dráma kategóriában szoros ver-
senyben volt még a listámon Spiró György Kvartettje, a

női főszereplők közül Tóth Ildikó Az üvegcipoően és

Fullajtár Andrea a Kisvárosi Lady Macbethben, a férfi

fő- vagy mellékszereplők sorában Kulka János az Agó-
niatan, jelmeztervezőként pedig Dőry Virága Rég/idők
mozija jelmezeiért.

Ezeken kívül szerettem még az Agóniát (Radnóti
Színház), a Kvartettet (Pécsi Harmadik Színház), a
Murlin Murlót (kaposvári Csiky Gergely Színház), a
Kisvárosi Lady Macbethet (Kamra), a Koldusoperát (Új
Színház), a Boldogtalan holdat (Pesti Színház).

Es végül álljanak itt a tavaly (előtt) kimaradtak: De

mi lett a nővel? (győri Kisfaludy Színház), Madárkák
(Budapesti Kamaraszínház), Szalay Mariann a Madár-

kák és Mácsai Pál az Azt meséld el, Pista! című elő-
adásban (Komédium).

FÖLDES ANNA
Bálint György Újságíró Akadémia

A legjobb új magyar dráma: Jeles András: Szenvedés-
történet; Szigethy András: Kegyelem
A legjobb előadás: Shakespeare: A velencei kalmár
(Tivoli Színház, rendezte Alföldi Róbert)
A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Shakespeare: A
velencei kalmár, Tivoli Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Fullajtár Andrea (Kisvárosi Lady
Macbeth, Kamra); Börcsök Enikő (Boldogtalan hold,
Pesti Színház); Szirtes Ági (Henschel fuvaros, Kamra)
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A legjobb férfi alakítás: Blaskó Péter (Kegyelem, Veszp-
rém); Rátóti Zoltán (A velencei kalmár, Tivoli Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Bodnár Erika (Árkádia,
Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Papp Zoltán (Márton
partjelző fázik, Merlin Színház)
A legjobb díszlet: Csik György (Régi idők mozija, Rad-
nóti Színház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A velencei kalmár,
Tivoli Színház)
Különdíj: A Merlin Színháznak egész évadban nyújtott
befogadó és alkotó teljesítményéért.

Az utóbbi években sztereotípiává vált az elégedetlen-
ség: a díjra javasolt teljesítményeket a szürke háttérből
kiemelve, fanyalogva elpanaszoltuk egymásnak, hogy
vált megterhelő munkává a színházba járás. Lehet,
hogy élettormám, főfoglalkozásom változásának kö-
szönhető, hogy idei, kényszerűen keskenyebb színházi
horizontomon mintha több biztató jelet és beváltott
ígéretet láttam volna.

Ha tartom magam ahhoz a napjainkban példaként
ritkábban idézett, Lukács Györgytől tanult szabályhoz,
hogy csak a remekművek - az adott időszak legjobb
teljesítményei - számítanak, akkor nem nehéz elfelej-
teni az utóbbi évek legrosszabb Hamletjét (Új Színház)
A velencei kalmár legjobb előadásának fényében. Ak-
kor Pozsgai Zsolt bosszantóan rosszhiszemű, hitelte-
len olajnyomata (Szeretlek, Faust!) nem vet árnyékot
az évad megkerülhetetlenül izgalmas hazai kortárs drá-
máira. Az a tény, hogy az idén két darabot is belezsú-
foltam a kérdőív többnyire üresen hagyott első sorába,
már nem a jó szándék, hanem a jó teljesítmény
vissza-igazolása. A többszörösen eltemetett közéleti
magyar dráma újjászületésének végletes variációival
szembe-sít. Jeles Szenvedéstörténete vitára érde-
mes, nehezen követhető, bonyolult, de szövegének
szépségét tekintve is mindenképpen
remekműgyanús vállalkozás. Szigethy
András Kegyelem című politikai
vitadrámája a politikai dokumentumok (ma
is) drámateremtő érvényét és értékét
szuggerálja. Színházainkat és a rendező-
ket (Máté Gábort, Vándorfi Lászlót) dicséri,
hogy a létrejött szövegek méltó színházi
formát is ölthettek ebben az évadban.

Annak, hogy egyiküket sem helyeztem
az évad értékskálájának élére, egyetlen
oka, hogy-vo l t jobb. Alföldi Róbert, aki-
nek kritikustársaimmal együtt oly sok
rendezéséről húztam le a keresztvizet, ez-
úttal A velencei kalmár rendezésével be-
bizonyította, hogy a modern vagy akár
posztmodem Shakespeare-előadás is lehet
lényegretörően hiteles.

Számomra (eddig) ez az előadás volt a
legmeggyőzőbb bizonyítéka és a legfel-
emelőbb tapasztalata annak az évek óta
érlelődő nemzedéki térhódításnak, amelyet
az idén Zsótér Sándor (Henschel fuvaros),
Kiss Csaba (Kisvárosi Lady Macbeth) és
Alföldi Róbert (A velencei kalmár) neve
fémjelez.

A legjobb alternatív elóadás: Kicsi.
Jelenet a Schilling Árpád rendezte
előadásból (Szilágyi Lenke felvétele)

Színészi alakítás k tekintetében most is a bőség
zavarával kellett megküzdenem, hiszen még a megket-
tőzött díjra javasoltak közé sem fértek be olyan nevek
és alakítások, mint Egri Katié (Portia), Takács Katié
(Adél, Az üvegcipő) vagy Jordán Tamásé (Márton
partjelző).

Való igaz, hogy az idén is sok jellegtelen, szakmailag
kiérleletlen, szürke előadást láttunk, mégis 1998 júni-
usában megkockáztatom: soha rosszabb évadot!

GABNAI KATALIN
Színház- és Filmművészeti főiskola

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Márton
partjelző fázik
A legjobb előadás: Csehov: Ványa bácsi (Nyíregyháza,
rendezte Szász János)
A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Shakespeare: A
velencei kalmár, Tivoli Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)
A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád (Kicsi,
avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja van,
Krétakör Színház)
A legjobb női alakítás: Tóth Ildikó (Az üvegcipő, Új
Színház); Törőcsik Mari (Ártatlan bűnösök, Szolnok) A
legjobb férfi alakítás: Rátóti Zoltán (A velencei kalmár,
Tivoli Színház); Gazsó György (Díszelőadás, Bárka
Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Spolarics Andrea (Titanic
vízirevü; Díszelőadás, Bárka Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Horváth László Attila
(Ványa bácsi. Nyíregyháza); Magyar Attila (Tréfa, sza-
tíra, irónia és mélyebb értelem, Új Színház)

A legjobb díszlet: Szendrényi Éva (Turandot, Erkel
Színház); Murányi Tünde-Valcz Gábor (Don Cristobal
és Donna Rosita tragikomédiája, Bárka Színház) A
legjobb jelmez: Dőry Virág (Zűrzavaros éjszaka, Radnóti
Színház)
Különdíj Stúdió K, Fodor Tamás A császár új ruhája
című darabjának előadásáért.

A bemutatókat időrendben követve idézem föl a szá-
momra maradandó, hol színésznek, hol rendezőnek,
tervezőnek köszönhető, az évad szép emlékeihez tarto-
zó mozzanatokat, függetlenül attól, hogy díjra javasol-
takhoz kötődik-e az élmény vagy sem. Szép volt, ez a
fontos.

Szeptemberben az Új Színház Grabbe-Petri-pro-
dukciója Novák Eszter rendezésében ölelte magába a
patkolókovács (Fazekas István) és a riadt Ördög (Ma-
gyar Attila) briliáns jelenetét.

A Shure Stúdióban ekkortájt bemutatott, Csáth Géza
művéből készült Animus és Anima című Kiss Csaba-
darabban játszotta érdekesen és izgalmasan Balikó
Tamás az Orvos figuráját.

A Krétakör Színház improvizációkból kinőtt Kicsi,
avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja van című
előadásának sok helyről jött színészcsapata. a tagok
remek összmunkája emlékezetes. Rendező Schilling
Árpád. A későbbiekben ugyancsak Schillingre kellett
figyelni, milyen remekül dolgozik a Kamra fiatal színé-
szeivel Klima Alulról az ibolyát című darabjának bemu-
tatásakor, közép-európai kilátástalanságot lehelő, kí-
méletlen estét hozva létre a főiskolásokkal.

A Radnóti és a Soproni Petőfi Színház egyébként
döcögős, nehéz emlékű Régi idők mozijában a táncbe-
tétek különös dekorativitása Dőry Virág jelmezeivel,
Csík György díszcetében.
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A Bárka Kárpáti Péter által írt Díszelőadásának sár-
ga-vörös festéktől lucskos, karfiolagyvelőt operáló je-
lenete Simon Balázs rendezésében, s Gazsó György
páratlan ereje és kapcsolatteremtő készsége a hosszú
est során.

A Bárka Ritter, Dene, Voss-produkciójában a darab
még ingadozó állapotában a színésznők hallatlan fe-
gyelme és eleganciája, és az inkább csak önmagában
gyönyörű s ettől kevésbé sikeres, de felejthetetlen
fekete-fekete-fekete, habzóan szecessziós lakásbelső
Bagossy Levente elgondolásában.

Bálint András INRI-estjének néhány sistergően ér-
telmezett, bizarr mondata a Radnóti színpadán. Ugyan-
itt egyetlen kép a Telihay Péter által rendezett előadás-
ból: Menczel Róbert Calderón VIII. Henrikjéhez készült
fölfutó buborékjai az áttetsző plexifalak közt, fekete
függönyök előtt.

Az üvegcipő előadásában az Új Színház Tóth Ildikó
varázslatos Irmája mellett és mögött egyszer csak nem
lehet elszakadni a ragyogó Schneider Zoltántól, aki a
Házmestert játszotta.

A Bárka Don Cristobaljában Széles László színészi-
leg szépen kidolgozott cowboy-köpönyeges alakja
Papp János jelmezében.

A Budapesti Kamaraszínház Józsefvárosi

Színházában Hunyady Sándor Fekete szárú
cseresznye című műve a népszínház legjobb elvei
szerint létrejött kiváló előadásban került színre, Balázs
Péter stílusleckét adó, pontos és fegyelmezett munkát
kívánó rendezésében. A szabályos szépasszonyok
után zűrzavaros és fájdalmas, igazi nőt formált Pápai
Erika, Nemcsák Károly pedig újra erős és jó
színészként jelent meg a közönség

foszló keménykalapban, elvásott nagykabátban. Az írót
játszó fiú mintha felismerné, egymásra néznek, üdvöz-
lik is egymást. Közben szól a kinti élet muzsikája. A
találkozás búcsúba hajlik, s a fejről levett keménykalap
leszakadt pereme a reszkető kézben furcsa glóriaként,
különös szögben moccan, s villanásnyi kérdés erejéig
kolduskalappá változik: „Adnál, ha kérnék? Nem... Hát
persze... Elnézést. Bocsánat. Isten önnel" - mondja a
némajáték, s egyszeriben hőköl a közönség. Sírunk,
szégyenkezünk. Tanár úr kérem, ennyire vittük.

HOCHENBURGER ÁGNES
Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: Spiró György: Kvartett

A legjobb előadás: Csehov: Ványa bácsi (Nyíregyháza,
rendezte Szász János)

A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Shakespeare: A
velencei kalmár, Tivoli Színház)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)

A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Tóth Ildikó (Az üvegcipő, Új
Színház); Törőcsik Mari (Képcsinálók, Thália Társaság) A

legjobb férfi alakítás: Rátóti Zoltán (A velencei kalmár,
Tivoli Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Koldus-
opera, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő.: Somody Kálmán
(Henschel fuvaros, Kamra)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ványa bácsi, Nyíregy-
háza)
A legjobb jelmez: Kovalcsik Anikó (Az üvegcipő, Új
Színház)

Különdíj: Kálloy Molnár Péter (Kucó, Komédium)

KÁLLAI KATALIN
Duna Televízió

A legjobb új magyar dráma: Spiró György: Kvartett

A legjobb előadás: Csehov: Ványa bácsi (Nyíregyháza,
Szász János)
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Tom Stoppard:
Árkádia, Katona József Színház)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: -

A legjobb alternatív előadás: (Spoon River-i holtak,
Atlantisz Táncszínház)

A legjobb női alakítás: Börcsök Enikő (Boldogtalan
hold, Pesti Színház)

A legjobb férfi alakítás:Blaskó Péter (Kegyelem, Veszp-
rém)

A legjobb női mellékszereplő: Spolarics Andrea (Titanic
vízirevü, Bárka Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Tréfa,
szatíra, irónia és mélyebb értelem, Új Színház) A

legjobb díszlet: Antal Csaba (Ványa bácsi, Nyíregyháza)

A legjobb jelmez: Dőry Virág

Különdíj: Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari az Ártatlan
bűnösök szolnoki előadásában (a képen
Ráckevei Annával) (Szűcs Zoltán felvétele)

előtt. Tyll Attila elaggott öreg hivatalnoka szívszorító
pillanatokkal gazdagította a lélegzetelállító iramú elő-
adást.

A Madách Kamara Enquist A tribádok éjszakája
című darabjában Bíró Kriszta tapadós tekintetű Marieja
és Mácsai Pál rendkívüli figyelemmel, találékonysággal
és jelentős malíciával megalkotott Strindbergje volt
igazán vonzó. Az egész Kolos István rendezte előadás-
ban bujkált valami ígéretes vibrálás, de végül mégsem
bírt feljutni arra a szintre, mely felé erősen törekedett.

S újra a Radnóti: Krleža Agóniájában Kulka János új
arca, Szervét Tibor tenyérbe mászó szeretője s Ud-
varos Dorottya fájdalmas-szép játéka a század végi
magyar színház s egyben a Radnóti-iskola minden
szépségét fölmutatta.

Ugyanitt évad végén Caragiale Zűrzavaros éjszaka
című darabjában, Dőry Virág gondos és találó jelmeze-
iben, Jordán Tamás rendezésében Kováts Adél és Gu-
bás Gabi bátran elrajzolt, farkasokat megszégyenítően
ajzott fiatalasszonyai voltak különösen szívmelenge-
tőek.

Szíven ütő pillanattal két előadásban találkoztam. Az
egyik a Szász János által rendezett nyíregyházi Ványa
bácsi görcsös búcsújelenetében Varjú Olga és Horváth
László Attila tehetetlen egymásba marása volt.

A másik a veszprémiek Vándorfi László által

szerkeszett és rendezett Tanár úr kérem! című Karin-
thy-estjének végső perce: a hajdani diák urak cigaret-
tázó felnőttekként jönnek be újra a színre, volt, ami volt,
már felnőttek, övék a világ. Egyszerre csak megjelenik
közöttük az addig minden gyűlölt-imádott tanárfigurát
egyedül alakító Nyirkó István hétrét görnyedt alakja,
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A legjobb férfi alakítás: Rátóti Zoltán A velen-
cei kalmárban (Tivoli Színház) (Ilovszky Béla
felvétele)

KOLTAI TAMÁS
SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: Jeles András: Szenvedés-
történet
A legjobb előadás: Csehov: Ványa bácsi (Nyíregyháza,
rendezte Szász János)
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Tom Stoppard:
Árkádia, Katona József Színház); Alföldi Róbert
(Shakespeare: A velencei kalmár, Tivoli Színház) A
legjobb szórakoztató-zenés előadás: Tasnádi István:
Titanic vízirevü (Bárka Színház, rendezte Bérczes László)
A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád: Kicsi,
avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja van
(Krétakör Színház)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (Ártatlan bűnö-
sök, Szolnok)
A legjobb férfi alakítás: Rátóti Zoltán (A velencei kal-
már, Tivoli Színház); Garas Dezső (A velencei kalmár,
Szolnok)
A legjobb női mellékszereplő: Csomós Mari (Koldus-
opera, Új Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Tréfa,
szatíra, irónia és mélyebb értelem, Új Színház) A
legjobb díszlet: Murányi Tünde-Valcz Gábor (Don
Cristobal és Donna Rosita tragikomédiája, Bárka Szín-
ház)
A legjobb jelmez: Adriana Grand (Lorenzaccio, Temes-
vár)
Különdíj: Székely Gábor és az Új Színház társulata

Kevés fontos és jó előadás született az elmúlt szezon-
ban, de abból a néhányból nehéz választani. Először is
Vasziljev. Jó lenne megfejteni a titkát (erre kevés a
remény, végigolvastam a róla szóló könyvet, senkinek
sem sikerült, magamat is beleértve). Az Ártatlan bűnö-
sök Szolnokon nem volta szó hagyományos értelmé-
ben jó előadás, nem is lehetett, mivel mindennek el-
lentmondott, ami hagyományos - viszont helyenként
zseniális volt, olyan, amilyet sehol máshol nem látni.
Zsenialitása Törőcsik Mariban sűrűsödött, őt díjazva
annak a sokak szemében abszurd, a világon nagyon
kevés helyen művelhető színháznak adózom, amelynek
nem számít pénz, siker, hírnév, taps, sőt (tessék meg-
fogódzkodni!) a közönség sem, kizárólag a tárgyához,
a játékhoz való személyes viszony és ennek önsanyar-
gató gyönyörrel való elmélyítése. Mindenesetre szem-
léletesen jellemzi a szakma és a kultúra állapotát, hogy
módszertani célokra nem vették filmre a próbákat és az
előadást.

A szezon legszemélyesebb alanyi előadását, az Új
Színház Novák Eszter rendezte Koldusoperáját a mon-
danivaló hőfoka, a játék elánja - maga a helyzet -
emelte önmaga fölé esztétikailag. (Mondanom sem
kell, hogy ez sincs rögzítve.) Az átpoétizált személyes
indulat a többi produkciót kevésbé fűtötte át az Új
Színházban, de még mindig inkább, mint másutt.
Elképesztő önsorsrontás a szakma részéről, hogy ha-
gyott dilettáns módon lefejezni egy társulatot, amely
fiatalok műhelymunkájára épült. Ha lenne Citromdíj,
azt Budapest székesfőváros önkormányzata kulturális
bizottságának ítélném, a következő indoklással: „A

színházi jövő elvetéléséért." Székely Gábor hároméves
munkájáért a kritika legföljebb különdíjat (nem vigasz-
díjat!) adhat, jelezve, hogy nem hajlandó osztozni
mindazok közös szégyenében. akik tevékenyen hoz-
zájárultak a kontraszelekcióhoz. Székelynek persze
nincs szüksége elégtételre; a magyar színháznak van
szüksége őrá, s arra, hogy újra helyzetbe hozza.

Zsótér Sándor szívet gyönyörködtetően rendezte
meg Szegeden Miller drámáját, Az ügynök halálát. Ez
az előadás a zárt dramaturgiát fölbomlasztó erejével,
költőiségével, a mesés illúzió beépítésével az amerikai
álom „realitásába" a mű és a színház váratlan dimen-
zióját tárta föl. Király Levente Lomanja a rendező méltó
partnere volt.

Végül három produkció között osztottam meg Erisz
almáját (helyesebben a rendelkezésre álló két díjat).
Szász János érzelmileg vadul sokkoló nyíregyházi
Ványa bácsija a megszokott reflexív Csehov helyett a
lelket mélyen fölkavaró zsigeri színház remeke. Ascher
Tamás Árkádiáját a Katonában nem győzöm csodálni;
ez a játékos, intellektuális, finom humorral incselkedő,
arányosan karcsú, bölcs és szellemes színház (a
jelzőket holnapig sorolhatnám) azén személyes álom-
színházam. Alföldi Róbert tivolis Kalmárja - benne
Rátóti Shylockjával - pedig hihetetlen bűvészmutat-
ványt visz végbe: korunk populáris kultúrájának és
szörnyeteg erkölcsének szintjére szállítja le Shakes-
peare-t úgy, hogy Shakespeare marad, sőt a korábbi-
aknál jobban ráismerünk (s közben magunkra is).

Néhány apró megjegyzés. Bezerédi kaposvári Sárga
csikójának szívesen adtam volna díjat, de nem a
szórakoztató-zenés kategóriában, mert akkor a Bűn
és bűnhődést és a Henschel fuvarost is ide
söpörhetném; attól, hogy népszínmű, és magyar
nótákat énekelnek benne, sorsdráma a javából. (Azt
nem mondom, hogy nem szórakoztató. Ahogy a Ványa
bácsi és A velencei kalmár is az.)

Csomós Mari Kocsma Jennyjének bánatos mosolya,
rezignált, az élet minden keserű bölcsességét és
megválthatatlan megalkuvását magán viselő tekintete
nehezen felejthető.

Nem érzem kategóriaidegennek Magyar Attila mel-
lékszereplőként díjazását a Tréfában. Hiába van csak-

nem végig a színpadon, ő is a csupa-mellékszereplők
egyike; ez már a dekonstrukcióból. az előadás moza-
ikos dramaturgiájából, az „irányultság" és a gondolati
központ hiányából fakad. (A kategorizálás örök
problémái: Csehov alakjai nekem egytől egyig fő-
szereplők.)

Adriana Grand Lorenzaccio-ruháit a temesváriak
előadásában szeretném, ha Pesten is látni lehetne.

KOVÁCS DEZSŐ
Kritika

A legjobb új magyar dráma: Jeles András: Szenvedés-
történet
A legjobb előadás: Csehov: Ványa bácsi (Nyíregyháza,
rendezte Szász János)
A legjobb rendezés: Szász János (Ványa bácsi, Nyír-
egyháza)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: -
A legjobb női alakítás: Tóth Ildikó (Az üvegcipő, Új
Színház)
A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Kegyelem, Veszp-
rém); Gazsó György (Díszelőadás, Bárka Színház) A
legjobb női mellékszereplő Varga Zsuzsa (Murlin
Murlo, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kalmár Tamás (Úri muri,
Merlin Színház)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ványa bácsi, Nyíregy-
háza)
A legjobb jelmez: Jodái Ágnes (Ványa bácsi, Nyíregy-
háza)
Különdíj: Szigethy András (Kegyelem, Veszprém)

MAGYAR JUDIT KATALIN
Népszava

A legjobb új magyar dráma: Spiró György: Kvartett
A legjobb előadás: -
A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Shakespeare: A
velencei kalmár, Tivoli Színház)
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A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)
A legjobb alternatív előadás: Móricz Zsigmond: Úri
muri (Merlin Színház, rendezte Jordán Tamás)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (Képcsinálók,
Thália Társaság)
A legjobb férfi alakítás: Rátóti Zoltán (A velencei kal-
már, Tivoli Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Spolarics Andrea (Dísz-
előadás, Bárka Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Tóth József (Díszelő-
adás, Bárka Színház)
A legjobb díszlet Menczel Róbert (Három húg, Szeged;
VIII. Henrik, Radnóti Színház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A velencei kalmár,
Tivoli Színház)

Különdíj: Juronics Tamás és a tízéves szegedi Kortárs
Balett

Hajszálnyira. Többé-kevésbé ennyivel maradtak le az
általam díjra javasolt produkciók és alkotóik mögött az
alább felsoroltak. Indoklásomban mellőzném a kötelező
önsajnálatot és a visszatérő „ez az évad minden
eddiginél gyengébb volt" sóhajt. Az előadások értéke-
lését is, hiszen azt heti rendszerességgel megtehet-
tem évad közben. Egyetlen megjegyzés kívánkozik a
kedvencek felsorolása elé: sok jó szándékú, ám vér-
szegény előadást láttam, amelyből épp a lényeg, a
megszenvedett igazság, az igaz érzelem hiányzott.
Miközben nagyszerű színészek veselkedtek neki a fel-
adatnak, a nézőtéren gyakran be kellett érnünk a
nekigyürkőzés heroizmusának szemlélésével. A je-

lenségre például hozható fel a Radnóti Színház Agó-
niája, amely számomra egy lépésre - ha úgy tetszik,
hajszálnyira -vo l t attól, hogy élménnyé váljon. („De ezt
az egy lépést ki nem tevé, / Az nem tett semmit, nem
tud semmit is.")

Szerencsére valóságos szenvedélyekkel is találkoz-
hattam: leginkább két szegedi előadásban - Juronics

Tamás Szilánkok című koreográfiájában (Kortárs Ba

lett) és Telihay Péter Három búg-rendezésében. Útób-
biban a vörösen zuhogó hó látványa önmagában is
felejthetetlen, hát még a kép által kifejeződő apokalip-
szis-élmény hihetetlen erős fájdalma! Szintén kortárs
érzéseinkkel találkozhattunk egy másik kedvencem-

ben, a Zsótér Sándor rendezte Henschel fuvarosban,
melynek kapcsán Szirtes Ági nagyszerű alakítása és
Benedek Mari jelmezei is feltétlenül említésre méltóak.
Maradandó nyomot hagyott bennem Tóth Ildikó és

Takács Katalin Az üvegcipő sistergő új színházi
előadásában, Csomós Mari ugyanitt, a songjaiban

erős Koldusoperaban, Egri Kati A velencei kalmárban
(Tivoli), Börcsök Enikő és Gálffi László a Pesti Színház

Boldogtalan holdjában, Hegedűs D. Géza A salemi
boszorkányokban (Vígszínház), Szervét Tibor a

Radnóti Régi idők mozijában, Gazsó György a Bárka

Díszelőadásában, Szarvas József a kaposvári Sárga
csikóban, Mertz Tibor a Merlin Úri murijában, Jordán
Tamás, Papp Zoltán, Meszléry Judit, Soltis Lajos a

Márton partjelző fázik előadásában. Végezetül még egy
színészi alakítás miatti örömömet szeretném
megosztani az olvasóval: végtelenül szimpatikus
számomra, ahogy Rátóti Zoltán hosszú évek kitartó
munkájával - számtalan jó karakterfigura
megformálása után - eljutott felzaklató Shylockjáig.

METZ KATALIN
Napi Magyarország

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Csehov: Ványa bácsi (Nyíregyháza,
rendezte Szász János)
A legjobb rendezés: Szász János (Csehov: Ványa bácsi,
Nyíregyháza)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Alakoskodók, Vita Nuova
(Sámán Színház)
A legjobb női alakítás: Tóth Anita (Yvonne, burgundi
hercegnő, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Spolarics And-
rea a Díszelőadásban (a képen Gazsó György-
gyel)

A legjobb férfi alakítás: Szarvas József (Emigránsok,
Éjszakai Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Bíró Kriszta (A tribádok
éjszakája, Madách Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő.-
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ványa bácsi, Nyíregy-
háza)

A legjobb jelmez: -
Különdíj: -

Úgy tetszik, az elmúlt időszak színházi világunkban a
nagy „profilvesztések" évadja. Markáns arculatú társu-
latoknak alkonyul be, mások meg igyekeznek „új vizek
felé evezni". S akadnak, kevesen, melyek épp erősíteni
kívánják kontúrjaikat. A repertoár, nagy általánosság-
ban - s nem épp jó értelemben - véve, annyira tarka,
hogy csak úgy kapkodjuk a fejünket, milyen darabbal,
előadással rukkol elő egyik-másik teátrum, ami koránt-
sem „illik bele" a róla kialakult képbe. Mintha lassacs-
kán összemosódnának ezek a bizonyos profilok
színházakszerte. Tisztelet persze a kivételeknek. Mert,
hál' istennek, olyanok is akadnak. De hogy széles körű
elbizonytalanodás, zavarodottság uralja a társulatok
repertoárépítését, szakmai orientálódását, világszem-
léletét (ha egyáltalán van nekik), játékstílusát -az egyre
nyilvánvalóbbá válik.

Mégis magára vonta a figyelmet néhány gondolat-
ébresztő produkció (ami csak feltűnőbbé teszi az álta-
lános szétesést). A Katona Gombrowicz-előadása
Zsámbéki Gábor rendezésében átlátható-áttekinthető

gondolatszerkezetről, világképről tanúskodik (Yvonne,
burgundi hercegnő); a lélekpusztítást izgalmasan, föl-

kavaróan példázó Henschel fuvaros, melyet Zsótér
Sándor vitt színre a Kamrában; a bővérű olasz vásári
komédia, az ezredvégi honi közérzetszatíra és eredeti
színpadi stilizáció (ami mára mozgásszínházat súrolja)
elegyedik Taub János Goldoni-színrevitelében (A

chioggiai csetepaté), melyet a szolnoki Szigligeti Szín-
ház mutatott be - hogy csak néhányat emeljek ki. Ám

mind közül kimagaslik a nyíregyháziak indulatos Ványa
bácsija. Antal Csaba beszédes színpadképe, a maga
fekete tónusával, csúcsos tetőképzésével, melyet szu-
roksávok tarkítanak, lepusztultságot árasztó, zsúfolt,
ötletesen tagolt játéktér, eleve nyomasztó légkört te-
remt - az évad legjobb színpadképe (persze a magam
megítélése szerint). Szász János rendezése mindkét
értelemben vett „fekete" Csehovot sugall. Nemcsak a
díszletek, jelmezek okán, hanem a hagyományos

Ványa bácsik ellenében is. Nála nincs föloldás. A sze-
replők képtelenek egészséges kapcsolatteremtésre,
egymáshoz közeledésük pillanatok alatt rövidzárlat alá
kerül. Nem hisznek sem önmagukban, sem egymás-
ban. Ki-ki saját lelki nyomorúságának rabja, a megértés
szikrája nélkül. Az erotika itt fülledt, vad, követelőző. A
taszítás és a kapaszkodás libikókajátéka zajlika színen,
miközben kirajzolódik korunk tönkretett emberi kap-
csolatainak torz viszonylatrendszere.

Az alternatívok (sajnos keveset láthattam) színe-ja-
va, vitán felül, a szellemi és fizikai tréning letéteménye-
se, amennyiben „hivatalos" színjátszásunk a satnyulás
tüneteit mutatja. Számomra a Sámán Színház előadá-

sai jelentették ezt a fajta felfrissülést (Alakoskodók,
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Vita Nuova). Ahol a szédületes mozgásvirtuozitás gon-
dolatokkal párosul, asszociációkat ébreszt.

Kirívó, úgymond, „nagy" alakításokkal nem kényez-
tettek el az idén a színészek. Jók, karakterisztikusak
viszont akadtak. Ilyennek érzem Tóth Anitát (Yvonne,
Katona József Színház), Börcsök Enikőt (Josie, Bol-
dogtalan hold, Pesti Színház); a férfiak közül Szarvas
Józsefet az Emigránsokban (Éjszakai Színház), Mácsai
Pál alakítását a hagyományosabb színrevitelek dimen-
ziójában (A tribádok éjszakája, Madách Színház). Ám a
revelációkkal adósak maradtak színházművészeink.
Legalább annyira a „kiugró" produkciók híján.

P. MÜLLER PÉTER
JPTE

A legjobb új magyar dráma: Spiró György: Kvartett A
legjobb előadás: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Tom Stoppard:
Árkádia, Katona József Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: -
A legjobb alternatív előadás: Lajos Sándor: Szűrővizs-
gálat (Stúdió K, rendezte Fodor Tamás)
A legjobb női alakítás: Varga Zsuzsa (Murlin Murlo,
Kaposvár)
A legjobb férfi alakítás: Szarvas József (Rettegett Iván,
Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő: Csákányi Eszer (Árkádia,
Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Sághy Tamás (Ibusár,
Kecskemét)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Rettegett Iván, Kaposvár)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Árkádia, Katona
József Színház)
Különdíj: -

NÁNAY ISTVÁN
SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: Hamvai Kornél: Márton
partjelző fázik
A legjobb előadás: Osztrovszkij: Ártatlan bűnösök (Szol-
nok, rendezte Anatolij Vasziljev); Tom Stoppard: Árká-
dia (Katona József Színház, rendezte Ascher Tamás)
A legjobb rendezés: Novák Eszter (Grabbe: Tréfa, sza-
tíra, irónia és mélyebb értelem, Új Színház); Szász
János (Ványa bácsi, Nyíregyháza); Valló Péter (Agónia,
Radnóti Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Brecht-Weill:
Koldusopera (Új Színház, rendezte Novák Eszter) A
legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád: Kicsi,
avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja van
(Krétakör Színház); Ringató - Duhaj (Sámán Színház)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (Ártatlan bűnö-
sök, Szolnok)
A legjobb férfi alakítás: Gazsó György (Díszelőadás,
Bárka Színház); Rátóti Zoltán (A velencei kalmár, Bu-
dapesti Kamaraszínház); Horváth Lajos Ottó (Bűn és
bűnhődés, Győr); Jordán Tamás (Márton partjelző fá-
zik, Merlin Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Spolarics Andrea (Dísz-
előadás, Bárka Színház); Ráckevei Anna (Ártatlan bű-
nösök, Szolnok)
A legjobb férfi mellékszereplő: Fodor Tamás (Ártatlan
bűnösök, Szolnok); Mucsi Zoltán (Díszelőadás, Bárka
Színház)

A legjobb díszlet: Menczel Róbert (Bűn és bűnhődés,
Győr; VIII. Henrik, Radnóti Színház)
A legjobb jelmez: Zeke Edit (Koldusopera. Új Színház;
VIII. Henrik, Radnóti Színház)
Különdíj: Az Új Színház első korszakának társulata

Komolytalannak tűnhet a szavazólapom, hiszen majd'
minden kategóriában több teljesítményre voksoltam. Ez
több dolgot jelezhet: képtelen vagyok dönteni, vagy
egyformán fontosnak tartom a jelölteket, esetleg „csak"
játéknak tekintem a szavazósdit. Magam az első
lehetőséget kizárom, marad a másik kettő, ezeket vál-
lalom. Azaz „játszottam", tehát latolgattam, mérlegel-
gettem, tűnődtem, miként lehet az almát és a szilvát
összemérni, amikor mindkettőt szeretem. S egyáltalán
kell-e összemérni. Végül úgy döntöttem, hogy nem
döntök, és az almát is meg a szilvát is díjazom. A
magam szavazólapján. Nem törődve a többiekével, a
közösen kialakítandó végeredmény esélyeivel. (Az más
kérdés, hogy több kategóriában végül is nem „lógtam
ki", nem akadályoztam a díjazást.)

Szavazataimmal mindenekelőtt azt igyekeztem ér-
zékeltetni, hogy mit tartok fontosnak ebben a szezon-
ban. Látható, hogy az évad számomra is jelentős elő-
adásai közül leginkább a szolnoki Vasziljev-bemutatót
részesítettem előnyben, mivel meggyőződésem, hogy
ez volt az évad igazi eseménye. Ugyanis ebben a zagy-
va, értékvesztett világban alapvetőnek tartom, hogy a
színház leglényege, a színész művészete kerüljön a
középpontba, de úgy, hogy emögött, ez alatt, minde-
nekfölött ott érezzem azt a központi alkotó akaratot is,
amely a rendező személyiségéből fakad. Ezt csaknem
maradéktalanul éreztem a szolnoki előadásban. Meg
azt is, hogy egy kivételes személyiséggel való találko-
zás hogyan képes megújítani még a legjobb színésze-
ink művészetét is. S azt is, hogy miként lehet a realista
és a stilizált játékmódot egységbe hozni. Tehát korsze-
rű színházat csinálni.

Természetesen továbbra is kiemelkedően fontos-
nak tartom, hogy fiatal vagy annak mondott rendezőink

A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila a
Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb értelem című
előadásban

egyre erőteljesebben vannak jelen a magyar színházi
életben, s többen közülük nem csupán az új minden-
áron való keresését tekintik vezéreszméjüknek, hanem
újításaik a hagyományok megtagadva megőrzésének
gesztusával párosulnak, ezáltal munkásságukban elő-
remutató szintetizáló kezdemények fedezhetők fel.

S végül azt sem tartom kevésbé értékelendőnek, ha a
nagy „öregek" példát adnak abból, hogyan kell mívesen,
minden részletében gondosan, a művészi és szak-mai
szempontokat ötvözve dolgozni.

Mindezeken túl és mindenekelőtt az évad legmeg-
rázóbb eseménye térmészetesen az Új Színház körüli
politikai hecckampány és igazgatóváltási cirkusz volt,
különös tekintettel ennek a színházi élet egészére kiha-
tó s egész művészeti életünk helyzetére és jövőjére
árnyékot vető következményeire. (Ha ehhez hozzá-
vesszük a szezonban másutt esedékessé vált vezető-
váltásokkal járó anomáliákat, még riasztóbb a helyzet!)
Nem titkolom, véleményem szubjektivitásában ezek az
események nagyban közrejátszottak, de egyetlen kate-
góriában sem kellett kompromisszumot kötnöm.

Míg egy színházi műhely megszűnt, alakulóban van
egy másik: szorítok e Bárkának, amely még nem eléggé
egyenletes színvonalon, de működik, létezik, s a Dísz-
előadással az évad egyik jelentős bemutatóját produ-
kálta.

Az évad eseményei között kitüntetetten tartom szá-
mon a kisvárdai színházi találkozót, a határon túliakét,
amely idén sokkal izgalmasabb volt, minta veszprémi
országos fesztivál. Láttunk egy torzóban is monumen-
tális Lorenzacciót a temesváriaktól, egy magas színvo-
nalú, megrázó John Ford-bemutatót (Kár, hogy ká) a
kassai és a beregszászi színészek közös munkájaként,
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két szuverén olvasatú klasszikust a sepsiszentgyör-
gyiektől (Don Juan és Alkésztisz), egy durvaságában,
naturalitásában is döbbenetes jugoszláviai korképet a
vajdasági Kosztolányi Színháztól (Puskaporos hor-
dó)... hát kell ennél több jó egy fesztiválon? Méltán
fogalmazódott követeléssé a régi óhaj: váljon végre
nagykorúvá ez a tíz éve rendszeres találkozó!

Es szólnom kell azokról is, akiket minden liberaliz-
musom ellenére sem tudtam felvenni a szavazólapom-
ra, holott ott lenne a helyük. Ezúttal csak a színészek
közül sorolom a számomra legemlékezetesebbet nyúj-
tókat: Holl István és Csomós Mari a Koldusoperaban,
Magyar Attila a Tréfában, Nagy Mari a Tréfában és a
Kicsiben, a Szervét-Kulka-Udvaros trió az Agóniában,
Barkó György a pécsi Caligula helytartójában, Soltis
Lajos és Papp Zoltán a Márton partjelző fázik-ban, Vári
Éva a Pécsi Harmadik Színház Spiró-bemutatójában, a
Kvartettben, Egri Kati A velencei kalmárban, Balázs
Attila és Demeter András a Lorenzaccioban, Trill Zsolt
a beregszásziak Csehov-összeállításában és a Kár,
hogy kában, ez utóbbiban Megyeri Zoltán, Dévai Balázs
az Alulró/ az ibolyát-ban, Mácsai Pál és Bíró Kriszta A
tribádok éjszakájában, Scherer Péter a Don Cris-
tobalban és a Titanic vízirevüben, Lázár Kati a
Karnyónéban...

Ez volt nekem a '97-98-as szezon, a múlt, s borúsan
nézek a jövőbe. Nem úgy tűnik, hogy ebben az új
érában könnyű évada-évadai lesznek a magyar szín-
háznak.

SÁNDOR L. ISTVÁN
Ellenfény

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László: Bolond
Helga
A legjobb előadás: Grabbe: Tréfa, szatíra, irónia és
mélyebb értelem (Új Színház, Novák Eszter)
A legjobb rendezés: Anatolij Vasziljev (Osztrovszkij:
Ártatlan bűnösök, Szolnok)
A legjobbszórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán)

A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád (Kicsi,
avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja van,
Krétakör Színház)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (Ártatlan bűnö-
sök, Szolnok)
A legjobb férfialakítás: Holl István (Brecht: Koldusope-
ra, Új Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Spolarics Andrea (Dísz-
előadás, Bárka Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Tréfa,
szatíra és mélyebb értelem, Új Színház)
A legjobb díszlet: Menczel Róbert (Három húg, Sze-
ged)
A legjobb jelmez: Zeke Edit (Téfa, szatíra, irónia és
mélyebb értelem; Koldusopera, Új Színház)
Különdíj: Székely Gábornak az Új Színház három és fél
éves működéséért, az új rendezőnemzedék helyzetbe
juttatásáért

Miközben a „halott színház" kétségtelenül egyre na-
gyobb területet foglal el a hazai színházi életből, még
mindig születnek „nézhető" előadások. Talán cseké-
lyebb számban, mint korábban. Ugyanakkor az élő
színház ezen bizonyítékai egyre izgalmasabbnak, sok-
színűbbnek bizonyulnak, egyre több meglepetést tar-
togatnak a nézők számára. Nincs ok tehát a kétség-
beesésre. Csak egyre nagyobb kitartásra, mozgékony-
ságra, nyitottságra van szükség a színházi értékek
felleléséhez. Fanyalgás, „fikázás" helyett párbeszédet
kezdeményezni, vitára kelni azokkal az alkotókkal, akik
a romló társadalmi feltételek, a csökkenő közfigyelem
ellenére is művészi tevékenységnek fogják fel a szín-
házcsinálást.

A színházat érintő közmegegyezések felbomlása
után, egy zaklatott korszakváltás (és a hozzá tapadó
bizonytalan irányú ízlésváltozás) közepette folytatha-
tatlan a tegnap színháza. Még akkor is, ha annak min-
den értékét át kellene menteni egy új korszakba. De
ebből a nézőpontból megítélhetetlen az, ami ma törté-
nik. Aki ezt teszi, egy rég elillant status quót akar
megvédeni. Remekművek számonkérése helyett a friss
hangokra érdemes figyelni. Meglepő mozzanatokra,

A legjobb díszlettervező: Menczel Róbert.
Színpadkép a VIII. Henrik Radnóti színházi elő-
adásából

váratlan megoldásokra, nehezen születő közlésekre,
elvétett mozdulatokra, félbehagyott szavakra, ame-
lyekben ott formálódik a holnap színháza. Ebből a
szempontból igencsak eseménydús volt az idei évad.
Elindult a Bárka - félsikerekkel, problémák sokaságát
fölvető előadásokkal, de jó társulattal, nagy lehetősé-
gek ígéretével. Újabb filmrendezőről bizonyosodott be,
hogy markáns színházi alkotó. Szász János Ványa
bácsija fontos előadás (bár látásmódjának eredetiségét
igazán nyári gyulai bemutatója bizonyítja). Közön-
ségsikert is arattak az új színházi nyelvvel kísérletező
alkotók. (Novák Eszter Grabbe-előadása kultuszdarab
lett, Zsótér Sándor és Telihay Péter szegedi előadásai is
megtalálták a közönségüket, Alföldi Róbert A velencei
kalmárára képtelenség bejutni.) Vannak új rendezők,
akik - bár nem nemzedékként határozzák meg magukat
- mára fontos tényezői lettek a színházi élet-nek.
(Kiszámíthatatlan persze, hogy miképp befolyásolja az
egykori Székely-osztály tagjainak további pályáját az új
színházi és a kecskeméti igazgatóváltás. Ki tudja, hogy
miképp juthatnak majd feladatokhoz a mostani
főiskolások?) Születnek továbbra is izgalmas,
struktúrán kívüli előadások (annak ellenére, hogy nyi-
tottabb, az intézményes színházon kívül születő pro-
dukciókat is támogató struktúra kialakulásának to-
vábbra sincs semmi esélye).

1. Az élő színház továbbra is elképzelhetetlen izgal-
mas új drámák nélkül. A mai magyar színjátszás egyik
legfőbb kerékkötője a rutinrepertoár. Meggyőződésem,
hogy a kortárs irodalom és a mai színház - annak
ellenére, hogy alig akarnak tudomást venni egymásról
- inspiratív módon hathatna egymásra. Ezért szavaz-
tam Darvasi darabjára, amelyben egy szürreálisan po-
étikus előadás lehetőségét érzem. Kár, hogy a Bolond
Helga ősbemutatója a „kényszeres realizmusból" indult
ki. Épp fordítva történt Spiró György új darabjával: a
Vincze János rendezte groteszk előadás felerősítette a
Kvartett erényeit.

2. Az új kategóriát így értelmeztem: olyan előadást
kell találnom, amelynek minden eleme izgalmas: maga a
darab, annak fordítása, a rendezői felfogás, a színészi
munka, a tér kialakítása, a díszlet-és a jelmezhasználat,
valamint-ez is elengedhetetlenül fon tos -a közönség-
gel való kapcsolattartás. Szerintem egyetlen ilyen elő-
adás volt ebben az évadban: a Tréfa, szatíra, irónia és
mélyebb értelem. Olyan ritka, szerencsés találkozás
eredménye ez a produkció, amelyről kár tudomást nem
venni. Szinte minden alkotója kivételes teljesítményt
nyújtott: Grabbe, Petri György, Novák Eszter, Antal
Csaba, Magyar Attila, Schlanger András, Nagy Mari,
Horváth Csaba, Fazekas István, Hajdú István, Dengyel
Iván, Tóth Ildikó - úgy, hogy szinte megállapíthatatlan,
hogy az előadás mely összetevőjéért kit is illet a dicsé-
ret. Társulat és rendező kivételes művészi összhangjá-
nak még egy figyelemre méltó bizonyítékát láttam az
évadban: Szász János nyíregyházi Ványa bácsiját. Szá-
momra mégsem volt olyan revelatív ez az előadás, mint
a tavalyi Vágy villamosa vagy a nyári gyulai Baal, ezért
nem szavaztam rá. Remek volt az Ascher Tamás ren-
dezte Árkádia, tele remek színészi alakításokkal, ám
ugyanúgy voltam vele, minta „Művészet"-tel: elbűvölt,
de nem rendített meg.
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3. Részértékekben-így rendezői teljesítményekben is
- viszonylag gazdag volt az évad. Figyelemre méltó volta
Zsótér Sándor rendezte Az ügynök halála, Telihay Péter
Három húga, Vincze János Kvartettje, de számomra
legizgalmasabb Vasziljev szolnoki munkája volt.
Utánozhatatlan rendezői mestermű, amely több
színészre (Törőcsik Marira, Ráckevei Annára, Fodor
Tamásra) is inspiratív módon hatott. (Hogy maga az
előadás nem kelt maradéktalan élményt, azt részben
annak tudom be, hogy nem minden színész volt igazán
mozdítható, másrészt annak, hogy a produkció nem
találta meg igazán a maga közönségét.)

4. Számomra a Kicsi az első bizonyítéka annak, hogy
színészi improvizációk segítségével érvényes elő-adás
születhet. A munkamódszer olyan személyességgel tölti
fel a játékot, amely képes ellensúlyozni, hitelesíteni a
tételszerű kiindulópontot, az olykor-olykor fel-bukkanó
közhelyes gondolatokat. Szenvedélyes nemzedéki
színháznak láttam az előadást, amely azt is érzékeltette,
hogy a struktúrán kívül is dolgoznak tehetséges
színészek. Szerettem még a Hattyúgárda pimasz
Hófehérkéjét, az Andaxínház ezredvégi revüjét, az
Ezerkilencszázkilencvennyolcat. Nem tudom, hogy
melyik kategóriában szavazhatnék Juronics Tamás
Trallala című előadására. A Szegedi Kortárs Balett által
előadott produkció igazi kortárs színház.

A legjobb jelmeztervező: Dőry Virág (Görög
László és Kováts Adél a Radnóti Színház Zűr-
zavaros éjszakájában)

SZÁNTÓ JUDIT
SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Shakespeare: A velencei kalmár
(Tivoli Színház, rendezte Alföldi Róbert)
A legjobb rendezés: Alföldi Róbert (Shakespeare: A
velencei kalmár, Tivoli Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Miller: A salemi

boszorkányok (Vígszínház, rendezte Rudolf
Péter)

A legjobb alternatív előadás: Kárpáti
Péter: Díszelőadás (Bárka Színház,
rendezte Simon Balázs)
A legjobb női alakítás: Szirtes Ági
(Henschel fuvaros, Kamra)
A legjobb férfi alakítás: Rátóti Zoltán (A
velencei kalmár, Tivoli Színház): Gazsó
György (Díszelőadás, Bárka Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Takács
Katalin (Az üvegcipő, Új Színház) A
legjobb férfi mellékszereplő: Fekete
Ernő (Árkádia, Katona József Szín-ház)
A legjobb díszlet: Murányi Tünde-Valcz
Gábor (Don Cristobal és Donna Rosita
tragikomédiája, Bárka Színház)
A legjobb jelmez: Zeke Edit (VIII. Henrik,
Radnóti Színház; Kisvárosi Lady
Macbeth, Kamra)
Különdíj: Székely Gábor és az Új Szín-
ház

SZŰCS KATALIN
Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: Spiró
György: Kvartett
A legjobb előadás: Hauptmann:
Henschel fuvaros (Kamra, rendezte
Zsótér Sándor

A legjobb jelmeztervező: Zeke Edit (Takács
Katalin és Csomós Mari az Új Színház Koldus-
operájában)

A legjobb rendezés: Zsámbéki Gábor (Gombrowicz:
Yvonne, burgundi hercegnő, Katona József Színház);
Alföldi Róbert (Shakespeare: A velencei kalmár, Tivoli
Színház)
A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zoltán) A
legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád: Kicsi, avagy
mi van, hal a tiszavirágnak rossz napja van (Krétakör
Színház)
A legjobb női alakítás: Szirtes Ági (Henschel fuvaros,
Kamra); Varga Zsuzsa (Murlin Murlo, Kaposvár)
A legjobb férfi alakítás: Rátóti Zoltán (A velencei kal-
már, Tivoli Színház): Szegedi Dezső (Hegedűs a házte-
tőn, Miskolc)
A legjobb női mellelkszereplő: Vári Éva (Kvartett, Pécs);
Nagy Mari (Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak, Új
Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Magyar Attila (Tréfa,
szatíra, irónia és mélyebb értelem, Új Színház) A
legjobb díszlet: Menczel Róbert (Bűn és bűnhődés,
Győr)
A legjobb jelmez: Benedek Mari (Henschel fuvaros,
Kamra)
Különdíj: Bolygó Kultusz Motel Egymást érintő című
sorozata

Ezeknek az indoklásoknak vagy kommentároknak, ame-
lyeket ilyenkor a szavazatokhoz fűzünk, egyetlen értel-
me elősorolni mindazt, amit értéknek láttunk ugyan az
évadban, de a szavazólapon nem tükröződik. Idén
megkönnyítette a helyzetet, hogy különválasztottuk a
legjobb rendezés és előadás kategóriáját, korábbi ször-
nyű dilemmákat feloldva ezáltal, de említésre érdemes,
a döntést nehezítő kimaradók azért így is akadtak,
inkább a rendezést, minta legjobb előadást tekintve.

Rendkívül gondoIatgazdag, izgalmas és expresszív
volt például Telihay Péter szegedi Három nővére (Há-
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rom húga) vagy Soós Péter pécsi Caligula helytartója-
rendezése - akkor is, ha a veszprémi nézőtér nyikorgó
széksorai nem kedveztek annak az árnyalt és a meg-
szokottól eltérő értelmezésnek, azoknak a finom pasz-
tellszíneknek, nagyon telített csendeknek, amelyek az
előadás meghatározói voltak Pécsett, és kiemelkedővé
tették Barkó György és Fillár István játékát. Értékes,
érzékeny munka volt a Szász János rendezte Ványa
bácsi Nyíregyházán, mindazonáltal engem jobban
megérintett a fésületlenebb, de nagyon érdekes kecs-
keméti Ványa, Galambos Péter rendezése, s rendkívül
erősnek tartottam - mindenekelőtt a térhasználatot s a
főszereplő Horváth Lajos Ottó játékát tekintve - a győri
Bűn és bűnhődést.

És akkor még nem szóltam az évad egyik kiemelke-
dő eseményéről, Vasziljev szolnoki rendezéséről,
amely, megvallom, a művész színházi munkájához ké-
pest nekem némi csalódást okozott, Szolnokon ugyan-
is éreztem színészi manírokat, mesterkéltségeket a
színpadon, miközben persze lenyűgöző, felejthetetlen
pillanatokat is, mindenekelőtt Törőcsik Mari jóvoltából.
(Hogy az előadásnak ott kellett volna lennie a veszprémi
Országos Színházi Találkozón, az nem kétséges, s hogy
nem volt ott, az nem a válogató zsűrin múlott, hanem a
szolnoki színház igazgatóján, Schwajda Györgyön, aki -
mint köztudott [bár erről a SZÍNHÁZ találkozóról szóló
vezércikke mélyen hallgat] - évek óta nem hajlandó
színházával részt venni a találkozón.) Törőcsik Mari
mellett Tóth Anita Yvonne-ja és Börcsök Enikő alakítása
a Boldogtalan ho l t a n - nem a színházi találkozón,
hanem a Pesti Színházban - volt kiemelkedő
színésznői teljesítmény még számomra az évadban, és
persze Csomós Mari Kocsma Jennyje meg Spolarics
Andrea minden megnyilvánulása az úgynevezett
mellékszereplő kategóriában.

A legkiegyenlítettebbnek, legharmonikusabbnak -
minden lényegi disszonanciájuk ellenére - a Zsótér
Sándor rendezte Henschel fuvarost, illetve a loan
Frunza rendezte temesvári Lorenzacciót láttam, s a
legérzékenyebb, legpontosabb, legárnyaltabb
rendezésnek Zsámbéki Gábor Yvonne-ját, amely a
hagyományos értelmezésekkel szemben korántsem
egyértelműsítette a figurák megítélhetőségét a pozitív,
illetve negatív pólusok mentén polarizálva. Alföldi
Róbert ! velencei kalmár-rendezése pedig - a
színészek játékának eklektikája mellett is - szinte a
lehetetlent oldotta meg, mindenekelőtt Rátóti Zoltán
remek Shylockja révén, súlyos dilemmába taszítva a
nézőt Shylock és kalmár megítélését illetően. A Sárga
csikó (Eörsi lstván átdolgozásában) és a Hegedűs a
háztetőn legnagyobb erénye, hogy mindkét zenés
produkció igazi „művész"-színház, nagyon emberi,
finom, pontos, mély jellem-rajzokkal. Az alternatívoknál
megint csak mentegetőzni kell: nem a veszprémi
bemutatkozás, hanem a Merlin színházi előadás
alapján tartom kiemelkedően jónak a krétakör színházi
produkciót. Ebből is látszik, hogy a színház tényleg a
pillanat művészete. De hát ezért szeretjük.

URBÁN BALÁZS

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László: Bolond
Helga
A legjobb előadás: Osztrovszkij: Ártatlan bűnösök
(Szolnok, rendezte Anatolij Vasziljev)
A legjobb rendezés: Telihay Péter (Csehov: Három húg,
Szeged)

A legjobb szórakoztató-zenés előadás: Csepreghy Fe-
renc: Sárga csikó (Kaposvár, rendezte Bezerédi Zol-
tán); Kander-Ebb-Fosse: Chicago (József Attila Szín-
ház, rendezte Gárdos Péter)
A legjobb alternatív előadás: Schilling Árpád (Kicsi,
avagy mi van, ha a tiszavirágnak rossz napja van,
Krétakör Színház); Bozsik Yvette (Egy faun délutánja,
BYT)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (Ártatlan bűnö-
sök, Szolnok)
A legjobb férfi alakítás: Holl István (Koldusopera, Új
Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Szabó Márta (Ványa
bácsi, Nyíregyháza)
A legjobb férfi mellékszereplő: Seress Zoltán (Három
húg, Szeged)
A legjobb díszlet: Bagossy Levente (Ritter, Dene, Voss,
Bárka Színház)
A legjobb jelmez: Zeke Edit (VIII. Henrik, Radnóti Szín-
ház; Kisvárosi Lady Macbeth, Kamra)
Különdíj: -

Sok minden történt az évadban - színpadon és színpa-
don kívül -, ami nem ad örömre okot. Én viszont ezúttal
csak a szépre emlékezem, s arról próbálok beszámolni,
hogy minek tudtam örülni az idén.

Feltétlenül örömre adott okot az új színház, a Bárka
indulása, ahol az első évadban mindjárt egy jelentős
produkció (a Simon Balázs rendezte Díszelőadás) és
több, fontos részértékkel bíró bemutató született. Na-
gyon sokra tartom a Kamra kezdeményező műsorpo-
litikáját és Zsótér Sándor ott megszületett rendezését,
a Henschel fuvarost.

Örvendetes, hogy viszonylag sok új magyar drámát
mutattak be, még akkor is, ha az előadások nem mindig
igazolták a művek - és éppen a legsikerültebb művek -
kvalitásait. (Legjobb példa erre éppen a Bolond Hel-
ga, de többé-kevésbé érvényes ez Nagy András Don
Juan-drámájára, Hubay Miklós Nizsinszkij-darabjára
és Jeles András Szenvedéstörténetére is.)

Es persze lehetett örülni egyes előadásoknak is.
Mindenekelőtt Vasziljev lenyűgöző, több részletében

Különdíj: Székely Gábornak és az Új Színház
társulatának. Jelenet a Don Juanból (Koncz
Zsuzsa felvételei)

egyszerűen zseniális munkájának és Telihay szerintem
több szempontból is nagyon jelentős Három húgának,
amely többek közt a színészi játékmódnak az intenzív
jelenlét felé való elmozdulásában hozott újat (emiatt
kissé talán „csalás" is legjobb rendezésként szerepel-
tetni, hiszen kisebb megoldatlanságai, úgy érzem, a
rendezői koncepció réseiből fakadnak).

Szerettem egyébként Telihay másik két idei rende-
zését is (VIII. Henrik, Sok hűhó semmiért), s ha más-
más szempontból is, de igen jónak és fontosnak tartom
Novák Eszter két munkáját (Tréfa, szatíra, irónia és
mélyebb értelem, Koldusopera).

Nagyon erős, intenzív előadás volt a nyíregyházi
Ványa bácsi (rendezte Szász János). Az alternatívoknál
azon produkciókon túl, amelyekre szavaztam, szeret-
tem még a Stúdió K Hólyagcirkuszát, a Mozgó Ház és
Xantus János Plan Séquence Danse című bemutatóját
és a Sámán Színháztól a Vita Nuovát. Míg itt azért
osztottam meg szavazatomat, mert nem akartam
összehasonlítani összehasonlíthatatlan műfajokat, ad-
dig a zenés kategóriánál a szavazatmegosztás a szak-
mai lelkiismeretem és a szubjektív ízlésem közti komp-
romisszumot tükrözi.

Végezetül szeretném még leírni azoknak a nevét,
akik a listára már nem fértek rá, de munkájukkal való-
ban örömöt okoztak nekem: Csapó Virág, Csomós
Mari, Kováts Adél, Marozsán Erika, Spolarics Andrea,
Szirtes Ágnes, Takács Katalin, Tóth Ildikó, Blaskó Péter,
Gazsó György, Hegedűs D. Géza, Horváth László Attila,
Magyar Attila, Rátóti Zoltán, Szervét Tibor, illetve Amb-
rus Mária, Bartha Andrea, Menczel Róbert, Igor Popov,
Tresz Zsuzsa.


