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A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: CSEHOV: HÁROM NŐVÉR (Katona József Színház, rendezte: ASCHER TAMÁS)
A legjobb női alakítás: BÁSTI JULI (Három nővér, Galócza, Katona József Színház), MOLNÁR PIROSKA (Kozma, Kaposvár),
TÍMÁR ÉVA (Ének Phaedráért, Cseresznyéskert, M i sko l c; Az éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros) A legjobb férfialakítás:
CSERHALMI GYÖRGY (Coriolanus, Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: TÖRŐCSIK MARI (Félkegyelmű, József Attila Színház; Macskajáték, Játékszín; Trójai nők,
Nemzeti Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: -
A legjobb díszlet: JOVANOVICS GYÖRGY (Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: SZAKÁCS GYÖRGYI (Három nővér, Coriolanus, Katona József Színház; Cseresznyéskert, Miskolc)
Különdíj: BÁLINT ANDRÁS (Radnóti naplója, Radnóti Miklós Színpad)

Idén huszonnyolcan szavaztak. Tizen-
négyen úgy ítélték meg, hogy az el-múlt
évadban nem akadt legjobb új magyar
dráma. Ezt a díjat tehát nem adtuk ki - a
legtöbb szavazatot (hatot) egyéb-ként Háy
Gyula A ló című műve kapta.

Három színésznő is elnyerte viszont a
legjobb női alakítás díját. Básti Juli és
Tímár Éva több szerepformálását is fel-
sorolták a legjobbak között, Molnár
Piroska teljesítményét a Kozmában viszont
néhányan főszerepnek, mások epizódnak
tekintették. Érthető, ha az erre az alakításra
érkezett összes szavazatot egy helyen
vettük számításba.

A huszonnyolc színikritikus húsz
színészre adta szavazatát a legjobb férfi
mellékszereplő kategóriájában. Mivel
senkire sem voksoltak háromnál többen,
úgy döntöttünk, hogy a nagy ,,szóródásra"
tekintettel ebben a kategóriában sem adjuk
ki a díjat.

ALMÁSI MIKLÓS

ELTE Esztétika Tanszék

A legjobb új magyar dráma: -

A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Az öreg
hölgy látogatása, Vígszínház) A legjobb

férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház) A
legjobb női mellékszereplő: Kubik Anna (A
velencei kalmár, Nemzeti Színház) A
legjobb férfi mellékszereplő: Téri Sándor
(Tizenkét dühös ember, Nemzeti Szín-
ház)
A legjobb díszlet: Székely László (Corio-
lanus, Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Három
nővér, Katona József Színház;
Cseresznyéskert, Miskolc)

Különdíj: Safranek Károly (Bancbanus,
Nyíregyháza)

A kritikust, bármennyire is vigyáz, el-
koptatja a sok hatás, hozzászokik, akkor is
adott esetben könnyebben könnyezik vagy
nevet, mint a „civil" néző. Ám vannak
esetek, mikor elfelejtkezik arról, hogy
„bérbe nézi" az előadást: belép valaki a
színre és magával ragadja. Igy voltam
Cserhalmi György Coriolanus-
alakításával. Ezúttal azonban valami
olyasmit éreztem - akaratlanul, öntudat-
lanul amire nem voltam elkészülve, mert
már rég volt részem benne: féltem. A szó
szoros értelmében. Nem azért, mert
Cserhalmi indulatkitörései kapcsoltak rá
erre az áramkörre. Inkább azért, mert
olyan „le nem írt" mélységek tanúja
lettem, melyekre nem voltam elkészülve.
Az ő Coriolanusa olyan belső életet él,
ami akkor is megmutatkozik, mikor nem
szól róla, mikor gesz-tusai nem
árulkodnak érzelmeiről. Egy partnerén
eljátszó tekintet, egy mosoly, ami egy
pillanat alatt kiszámíthatatlan
cselekvéssorba csap át, csöndek, me-
lyekből bármi lehet. Hideg arc, hűvös
(vagy izzó?) tekintet. Póz vagy meg-
győződés vezeti - bármelyik lehet, egy-
aránt kiszámíthatatlan, s mégis sejteti a
mögöttes, rejtett-titkos emberi hányadot.
Ami több, sokszorosa annak, ami látható.
És az önelveszejtő szenvedély, amiről még
maga sem tud. Voltaképp megnyugszik az
ember, mikor végre - akár valami apróság
miatt - kitör, szinte elviselhetetlen az a
feszültség, amit a színpadra tud
transzformálni. A beteg vagy sérült
személyiség ilyen, ahogyan ő ezt a
Coriolanust megfogalmazza, ám a
„megfogalmazásnak" nyoma sincs: nincs
időnk, érkezésünk a szerepen
gondolkozni. Elementáris ez a jelenlét,
csak rá szegezzük tekintetün-

ket. Ez esetben ez a groteszk félelem - az
előadás megértésének (és utóhatásának)
„csatornája".

BARABÁS TAMÁS Új

Tükör, Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula: A ló
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Tolnay Klári (Maude
és Harold, Madách Színház) A legjobb

férfialakítás: Gábor Miklós (A velencei
kalmár, Nemzeti Színház) A legjobb női

mellékszereplő: Törőcsik Mari (Trójai nők,
Nemzeti Színház; Macskajáték, Játékszín;
Félkegyelmű, József Attila Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Rajhona
Ádám (Villa Negra, Játékszín)
A legjobb díszlet: Szlávik István (Három
nővér, Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Három
nővér, Katona József Színház) Különdíj:
Bálint András (Radnóti napló-ja, Radnóti
Miklós Színpad)

„Nálam ez Kossuth-díjas, Oscar-díjas,
Nobel-díjas!" - - mondta mellettem egy
húsz év körüli néző a barátainak, ami-kor
jöttünk kifelé a Nemzeti István, a király-
előadásáról. Talán a köztünk levő mintegy
négy évtizednyi korkülönbség (is) teszi,
hogy nálam - nem, bár nekem is tetszett a
produkció. Az
Advent a Hargitán című Sütő-darab viszont
számomra nem jelentett revelációt.
Szellemesnek, ötletesnek találtam
Schwajda György-Szikora János
Táncdalfesztivál '66-ját. Az évad legjobb
magyar drámájának azonban (bár negyed-
százada írták, de színre most került)



Háy Gyula briliánsan megszerkesztett,
mondandóval sem fukarkodó A ló című
komédiáját tartom.

A legjobb rendezést, azaz előadást il-
letően nem lehet kétely. Jóllehet nagyon
tetszett Kerényi Imre látványos
produkciója, az István, a király, élveztem
Berényi Gábor Macskajáték- és Szurdi
Miklós Villa Negra-előadását, igen jó volt
három színész rendezői produkciója -
Benedek Miklós Galóczája, Verebes István
Valódi vadnyugata és a debütáló Dégi
István Margit kisasszonya -, de olyan
megejtően tiszta, megrendítően szép és
igaz előadást, amilyen Ascher Tamás
Három nővére, talán csak minden
évtizedben egyszer lehet látni !

Básti Juli Másaként mint tragika, a
Galóczában mint komika remekelt, Bod-
nár Erika Olgája, Psota Irén Orbánnéja,
Tolnay Klári Gizája, Vári Éva alakítása a
Gőzben, Ráckevei Anna (Várj, míg sötét
lesz) és Egri Kati (Margit kis-asszony)
került fel a listámra a legjobbak közé.
Végül is mindegyikük fölé nőtt Tolnay
Klári, Maude és Haroldbeli alakításával.

Gábor Miklós Shylockja a legjobb,
legtartalmasabb és évtizedes vitákat el-
döntő alakítás, megközelíti Gábor feled-
hetetlen Hamletjét. Kitűnő volt a Tizen-két
dühös emberben is. Ebben a rovatban a
szoros „konkurencia": Cserhalmi György
(Coriolanus), Kállai Ferenc (Macska a
forró bádogtetőn), Eperjes Károly (Valódi
vadnyugat), Vallai Péter ( A ló), Sinkó
László (Három nővér), a Mensáros László-
Csákányi László kettős (Napsugár fiúk) és
Avar István (Szent Bertalan nappala).

A legjobb női mellékszereplőnek há-
romszor is beírnám Törőcsik Mari ne-vét,
mert a Trójai nőkben csakúgy remekelt,
mint a Macskajátékban és a Fél-
kegyelműben. Szorosan mögé felzárkózva
találni Udvaros Dorottyát (Három nő-vér),
Bodnár Erikát ( A z ember, az állat és az
erény), Csákányi Esztert (Ionesco-
egyfelvonásosok), Pogány Juditot
(Ionesco) és Szegedi Erikát (Kicsengetés).

A legjobb férfi mellékszereplő díjára is
sok jelöltem van. Célfotóval Rajhona
Ádám nyer, Villa Negrabeli „ötös talá-
latával", de hadd soroljam a többieket is:
Végvári Tamás (Három nővér, Galócza),
Bán János (Három nővér, Margit
kisasszony), Balkay Géza (Három nővér),
Kézdy György (Margit kisasszony), Mik-
lósy György (Iván, a rettentő), Incze
József (Kettős ünnep), Koltai Róbert

( A kopasz énekesnő), Reviczky Gábor
(Szerelem, ó!), Tahi Tóth László (Ki-

csengetés), Újlaki Dénes (Galócza és
Pirandello), Koncz Gábor (Szent Bertalan
nappala).

Szlávik István Három nővér-díszlete
tetszett a legjobban (csak a vígszínházi A

farkas díszletét tudnám feledni!), mögötte
Götz Béla munkája a Maude és Haroldban.

A legjobb jelmezeket, úgy érzem, megint
Szakács Györgyi tervez-te, ezúttal a
Három nővérhez.

Radnóti naplója - ez lehetne akár a
legjobb új magyar darab, de hát nem darab
valójában. Bálint András - ő lehetne a
legjobb férfialakítás jutalmazottja, de hát
ez más is, több is, mint alakítás. Tehát: a
Radnóti naplója című Bálint András-
produkciót különdíjra javas-lom.

BÁRON GYÖRGY

Magyar Rádió

A legjobb új magyar dráma: Kornis Mihály:
Kozma
A legjobb előadás: A mosoly birodalma
(Monteverdi Birkózókör, rendezte: Jeles
András)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska
(Kozma, Kaposvár), Ráckevei Anna
(Várj, míg sötét lesz, Madách Színház) A
legjobb férfialakítás: Végvári Tamás
(Három nővér, Katona József Színház),
Vallai Péter (Tanúk, Szolnok)
A legjobb női mellékszereplő: Udvaros
Dorottya (Három nővér, Katona József
Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: -
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: -

Remélem, az olvasók, a nézők s az utóbbi
időben - alighanem joggal - egyre
érzékenyebb színházi emberek is annak
fogják fel e szavazósdit, aminek e sorok
írója: játéknak. Ha nem így volna,
visszarettenne a szavazástól, oly-annyira
nyomasztaná, milyen sok értékes
teljesítmény marad ki óhatatlanul, mert
nem volt alkalma látni, mert nem őrizte
meg elég élesen az emlékezete, vagy mert
egyszerűen nem fért a szűk rubrikákba. A
hagyományos színházi struktúrában az év
előadása kétségkívül az Ascher Tamás-
féle Három nővér volt: kiérlelt, tiszta
munka, a legjobb kaposvári és Katona
József színházi tradí-

ciók jegyében, mely Csehovval - és nem
Csehov ürügyén - az ezredvég polgáráról
és polgárának szól. Egyedül ebből az
előadásból kioszthatók lettek volna a
színészi díjak, ismét bizonyítván, hogy a
csapatmunka és a kiemelkedő színészi
teljesítmények nem mondanak ellent
egymásnak, még ha a legtöbb színházban
e kettő élesen szét is válik.

A Monteverdi Birkózókör eddigi két,
Jeles András rendezte produkciója - a
tavalyi Drámai események és az idei A
mosoly birodalma - új minőséget hozott a
magyar színházi életbe, s aligha-nem
egymaga elég ahhoz, hogy átformálja a
megkövesedett színházi érték-rendet.
Világszínházi premier tanúi lehettek azon
kevesek, akik e két elő-adást láthatták :
kevés izgalmasabb ki-hívás történt az
utóbbi években a magyar szellemi életben,
mint e két nagy hatású produkció, mely
színházi kultúránkban teljességgel
hagyományok nélküli. A mosoly birodalma -
melyet különböző vendégszövegek és -
zenék, mindenekelőtt Mrożek Rendőrség
című „zsandárügyi komédiája"

felhasználásával Jeles András és Melis
László írt - a színházról és az operáról
alkotott fogalmai újragondolására készteti
a nézőt. Az előadás aligha méltatható né-
hány sorban; e helyütt csak arról szá-
molhatok be, hogy olyan erővel hatott rám,
mint Grotowski Apocalypsis cum figurisa,
Brook Szentivánéji álomja vagy Ljubimov
Hamletja.

A legjobb új magyar dráma versenyében
Kornis Kozmájának nemigen volt
versenytársa, legfeljebb egy régi-új magyar
darab, Déry igen becsületes, de az
Óriáscsecsemőnél halványabb és tétel-
szerűbb Tanúkja.

A színészi alakítások közül a legemlé-
kezetesebb kétségkívül Molnár Piroskáé a
Kozmában; alighanem eddigi színészi
pályájának csúcsa. Ráckevei Anna egy
közepes bulvárdarab közepes előadásában
bizonyult meglepően jónak, míg Udvaros
Dorottya - aki a szó hagyományos
értelmében csöppet sem volt „mel-
lékszereplő" - kitűnő előadás remek
gárdájából emelkedett ki, akárcsak a férfi
színészi díjra jelölt - mellék- vagy
főszerep, megint nem eldönthető - Végvári
Tamás. Bizonnyal az idei fel-sorolásból is
jóval több értékes teljesítmény maradt ki,
mint amennyi meg-említődött (Ruttkai
Éva, Garas Dezső, Básti Juli, Szikora
János - a sor hosszan folytatható) - ez egy
ilyen játék, sajnos.



BARTA ANDRÁS

Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska
(Kozma, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház) A

legjobb női mellékszereplő: Pogány Judit (A
kopasz énekesnő, Kaposvár) A legjobb férfi

mellékszereplő: Horváth József (Három
nővér, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Székely László (Corio-
lanus, Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Tom
Jones, Kaposvár)
Különdíj : -

BÉRCZES LÁSZLÓ

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Pogány Judit (A
kopasz énekesnő, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház) A

legjobb női mellékszereplő: Udvaros Dorottya
(I [áram nővér, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Helyey László
(Agyő, kedvesem, Kaposvár)

A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: -

Különdíj: Cseh Tamás (Mélyrepülés,
Katona József Színház)

A szavazatok indoklásai évről évre
ugyanarról szólnak: kevés a kiemelkedő
produkció, gyenge, szürke az évad . Az
idén is szóról szóra idézni lehetne a
korábbi évek szigorú bírálatait, igaz,
minden eredmény nélkül. Egy ország
színházi élete attól nem változik meg,
hogy közöljük róla, milyen gyenge. A
felesleges és unalmas ledorongolás helyett
tehát beérhetjük azzal a megállapítással,
hogy nem változott semmi. A színházi élet
egészét tekintve nem történt semmi 85 /
86-ban. Ha valami változást mégis
tapasztalhattunk, azt sajnos a praktikum, a
kényelem, a kockázattól való félelem
rövid távú gondolkodása szülte. Egyre
jellemzőbb az előre kiszámítható,
biztonsági semmitmondás. Látszatszínház
van: vannak épületek, benne színészek
játszanak, annak rendje és módja szerint
bemutatókat tartanak, a közönség
kiöltözik, beül és tapsol . . . látszólag
minden rendben működik. Csak éppen a
produkció és az életünk nem találkoznak,
és így elmarad az egyszeri, jelen idejű
élmény.

Így aztán egyre nagyobb teher nehe-
zedik a kivételekre. Türelmetlenek és
ingerültek vagyunk, ha sokfelől táplált
hiányérzetünket nem elégítik ki azonnal,
és rögtön aggódni kezdünk, ha a kirob-
banó sikereket csak tétova félsikerek
követik Kaposváron, ha csend van

Szolnokon és Zalaegerszegen, ha a
színvonalas munkák egy többéves csa-
patmunka esetleges végét sugallják Mis-
kolcon.

Örüljünk viszont, hogy még nyugodt
lelkiismerettel lehet szavazni. Nem
„ahhoz képest" kell díjakat osztani, sőt
legtöbb kategóriában többen is érdemesek
lennének a sokfelé nem osztható első
helyre. Amíg pedig kiemelkedő elő-adás
születik, addig van bizonyíték: a jelenlegi
körülmények között is lehet színházat
csinálni.
Indoklás:

1. Egyetlen drámára szavazhattam
volna: Sütő András Adventjére. Jobban
tisztelem azonban az írót annál, hogy
drámáját az évad véletlenjei által mellé-
sodort művekkel versenyeztessem. Utób-
biakhoz képest „első"

az Advent a Hargitán.
De a műben felmutatott szívszorító
magány, halálba fagyott keménység,
végzetesen reménytelen erdélyi sorsdrá-
ma, tanulnivalóan gyönyörűséges magyar
nyelvezet félkész, bizonytalan dra-
maturgiával párosul - és ez hiányérzetet
kelt. Ezért nem szavaztam rá.

2. Az évad számomra a Három nővér-ről
„szólt". Ascher Tamás rendezése
kommentárt, indoklást nem igénylő
színházi esemény volt. Az előadás min-
den szereplője díjat érdemelne.

3. Cserhalmi György Coriolanusa a
kivételesen tehetséges, érett színész és
szerep találkozása. Már nem békétlen
csikópaták szikrázása, de bölcs lázadók
végérvényes diszharmóniája teremti az
alakítást. (Akit még ideírhattam volna:
Gábor Miklóst Shylock szerepében,

A legjobb előadás: Csehov: Három nővér Ascher Tamás rendezésében (Katona József Sz ín h áz )



Básti Juli, a Három nővér Másája (Iklády László
felvételei)

Blaskó Pétert és Lukáts Andort bár-melyik
idei alakításában.)

4. Pogány Judit abszurdja: utánoz-
hatatlan bábut alakít. Sajátos és min-
dennapos, reménytelenül boldog klisé.

5. Helyey László közép-kelet-európai
típust teremt. Önmagát megszünteti, és
mások válaszaiból gyúrja folyamatosan
ideiglenes, állításokra képtelen, állandó
alkalmazkodással fenntartott új lényét.
Kipusztíthatatlanul létezik, de csak mások
által. (Ideírhattam volna a Három nővér
bármelyik férfi szereplőjét, Hollósi
Frigyest és Dörner Györgyöt a Galócából,
Puskás Tivadar hivatalnokát az Emil és a
detektívekből.)

6. Udvaros Dorottya eddigi szerepei-
vel teljesen ellentétes figurát alakít. Nem
szép, nem vonzó. Taszít. „Miért hever itt
ez a villa . . . kérdem én?" - kérdi a
diadalra jutott primitivitás vég-érvényes
hatalmával. (Díjat érdemelne még Pártos
Erzsi a Három nővérben és Igó Éva A
nevelőben.)

7. Jovanovics György munkájánál a
„díszlet" szó pontatlan. Teret, közeget
teremtett, amiben megvalósulhatott Szi-
kora János kiváló Csongor és Tünde-
rendezése. Jovanovics műve emlékezetes,
de ha felidézzük, soha nem a „díszletre"
emlékezünk, hanem az előadás egészére.

8. Ugyanez a jelmeztervezőknél nem
valósult meg. Sok korrekt, pontos jel-mezt
említhetek, de a produkció egészével
összeforrott, ugyanakkor ismételhetetlenül
sajátos munkára nem emlék-szem.

9. A Mélyrepülés minőségileg is előre-
lépés. Sikerült ugyanazt másképpen, erő-
sebben elmondani. (Csengey Dénes sze-
repe nem csekély.) Es amikor Cseh Tamás
kiáll elénk a színpadra, mintha bizonyos
szavak visszakapnák eredeti jelentésüket:
tartás, talpra állás, példa-mutatás. (Ha
nincs a Mélyrepülés, akkor a megújuló
Arany János Színház Emil és a detektívek
című előadására, Szikora János Csongor és
Tünde-rendezésére vagy Jeles András
csoportjának „amatőr" produkciójára, A
mosoly birodalmára szavaztam volna. Igaz,
az utóbbi el-maradt a csoport tavalyi
produkciójának színvonalától.)

BOGÁCSI ERZSÉBET

Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: Kornis Mihály:
Kozma
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya
(Három nővér, Katona József Színház) A
legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Az
éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros;
Ének Phaedráért, Miskolc)
A legjobb női mellékszereplő : a Katona
József Színház tagjai között megosztva A

legjobb férfi mellékszereplő : a Katona József
Színház tagjai között megosztva A legjobb

díszlet: Jovanovics György (Csongor és
Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (több
előadás terveiért)
Különdíj: Mártha István a Munkásoperett
zenéjéért (Kaposvár)

Az évad kilencvenhét előadása közül
választok. Ami mindinkább nyugtalanító
penzumként nehezedik a szavazóra. Nem
azért, mert nincs miből keresgélni,
legalábbis a tavalyi mélyponthoz képest.
Hanem, mert évről évre szembeszökőbb,

hogy mindig ugyanazok esélyesek. Pedig
őszintén szeretnék egyszer - a magam
számára is meglepetésként - új-megújult
művészekre, eleddig sereghajtó
színtársulatokra szavazni.

A legegyértelműbb döntés ez idén a
legjobb rendezés díjáé: Ascher Tamás
érdemelné ki a Három nővérrel, a Katona
József színházbeli Csehov-színrevitellel.
Ha nem is marad le messze a színészi
alakításaiban szerényebb Csongor és Tünde,
Szikora János rendezése Eger-ben, vagy a
Coriolanus, Székely Gáboré ugyancsak a
Katona József Színházban. És nem volna
méltatlan Ács János sem, aki a szezonnak
eszméikben legizgalmasabb műveit
állította színre: a Munkás-operettet,
amelynek írója is volt, vala-mint a Kozmát,
amelyért Kornis Mihály-nak színműve
gondolatisága miatt, dramaturgiai döccenői
ellenére is a legjobb új magyar dráma díját
ítélném. A Munkásoperett zeneszerzőjét
pedig, Mártha Istvánt akinek a neve más
színlapokon is felbukkant, ideje volna
különdíjjal jutalmazni, szokásos
„zenekíséreteinktől" toronymagasan
kiemelkedő munkásságáért.

Latolgatván a legjobb női és férfi-
alakításokat, már zavarban voltam. Hiszen
itt olyan szűk a választhatók köre, hogy
annak tagjai már alig megkülönböztethetők
szereplésük minősége tekintetében. Ezért
különös módon megosztott díjra is
gondoltam. A Katona József Színház
előadásainak epizódjaiban oly-annyira
egyenértékű alakítások tűntek fel, hogy
igaztalanságnak éreztem volna kiemelni
bármelyiküket: a legjobb férfi illetve női
mellékszereplő díján e társulat művészei
megosztozhatnának. A női főszereplők
közül viszont mindenképpen kiemelném
Udvaros Dorottya a negatív vonások
mellett e tulajdonságok eredetét is
felmutató Natasáját a Három nő-vérből, ha
mögötte szorosan áll is Molnár Piroska a
Kozmában vagy Pogány Judit A kopasz
énekesnőben. Míg a férfi főszereplők
„eminense" esztendők óta Blaskó Péter,
ezúttal a dunaújvárosi Az éjszaka a nappal
anyja című - más tekintetben vitatható -
Norén-előadásban, de éppúgy az Ének
Phaedráért című Enquist-színjátékban, sőt
Csehov-szerepben is, bár Cserhalmi
György a nyomdokában jár
Coriolanusával.

Az évad feledhetetlen látványát Jova-
novics György hozta létre (El Kazovszkij
jelmezeinek társaságában) az „út-törő"
Csongor és Tündében. Bár más
szemszögből emlékezetes marad Antal



Csaba vakmerő Tanúk-díszlete is. Nem
egyetlen évad, de immár évadok
látványkultúrájának felső grádusait jelöli
ki egyenletesen magas színvonalú
jelmezeivel Szakács Györgyi. Nem a
szavazó vétke, ha megint ő, megint ők - a
„kiválasztottak".

CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Színház

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Csehov: három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska
(Kozma, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Az
éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros) A
legjobb női mellékszereplő: Pogány Judit (A
kopasz énekesnő, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Vajda László
(Három nővér, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Három
nővér, Coriolanus, Katona József Színház)
Különdíj: Tímár Éva (az elmúlt évadbeli
alakításaiért)

CSÁKI JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: -

A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás.)
A legjobb női alakítás: Básti Juli (Három
nővér, Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska
(Kozma, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Safranek
Károly (Bancbanus, Nyíregyháza)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger) és Szlávik
István (Három nővér, Katona József
Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Három
nővér, Katona József Szinház) Különdíj:
Bálint András (Radnóti napló-ja, Radnóti
Miklós Színpad)

Az elmúlt évad átlaga csöppet sem jobb,
mint az előzőé. De a színházban átlagolni -
képtelenség. Több a jó előadás,

az érdekes, a valamiért figyelemre méltó,
az elhibázottságában is jelentős, a rólunk
és nekünk megszólalni próbáló produkció.
Ezekre figyelve - lehet reménykedni.

CSÍK ISTVÁN

Ipari Minisztérium Sajtóosztály

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Advent a Hargitán
A legjobb előadás: Tom )ones (Kaposvár,
rendezte: Gazdag Gyula)
A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya
(Három nővér, Katona József Színház) A
legjobb férfialakítás: Végvári Tamás
(Galócza, Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázát Kati
(Tom Jones, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Bán János
(Három nővér, Katona József Színház) A.
legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (több
előadás terveiért)
Különdíj: -

Az elmúlt évad előadásainak értékelésé-
nél némileg elbizonytalanított,
elbátortalanított az a tudat, hogy
viszonylag

Molnár Piroska a kaposvári Kozmában (Fábián
József felv.)

Tímár Éva, a dunaújvárosi Norén-dráma női
főszereplője (MTI-fotó, Ilovszky Béla felv.)

kevés előadást láttam. A korábbi éva-
dokhoz képest kevesebbet ... És, ami a
legbosszantóbb, néha - önhibámon kívül -
olyan produkciók is kiestek a
látókörömből, amelyekről a „suttogó
propaganda jóvoltából tudtam, hogy meg
kellene nézni őket. Így, például, a
székesfehérvári Kakukkfészekről is sok jót
hallottam, megnézni mégsem tudtam; még
akkor sem, amikor módom lett volna rá,

Szerencsére azok között az előadások
között, amelyeket sikerült megnéznem,
volt annyi, és olyan jó, hogy mégis vál-
lalkozni merek a szavazásra.

A legjobb új magyar dráma esetében
azért döntöttem úgy, ahogy döntöttem,
mert - mindenféle szubjektivizmustól,
érzelmi elfogultságtól függetlenül -
meggyőződésem, hogy Sütő András műve
nemcsak jó színpadi mű: már csal: ritka
szép, ízes magyar nyelve is díjat érdeme,
önmagában is.

1\ legjobb előadásról, rendezésről
döntvén, be kell vallanom, hosszan töp-
rengtem. A Katona József Színház Három
nővér-előadását látva, azt hittem, jó előre
letudhatom ezt a gondot; az-után mégis a
kaposváriak Tom Jonesa mellett döntöttem
... Hogy miért? Talán azért, mert ennek az
előadásnak lényege a játék.

A többi díjnál, sok variációból
válogattam ki, sok ötlet közül szűrtem ki,
kire mondom azt, hogy legjobb. De úgy
érzem, pincs értelme, hogy mindet ide
idézzem, efféle „névsorolvasás'" a szavazat
hitelét kérdőjelezné meg.



ÉZSIÁS ERZSÉBET

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma : -
A legjobb előadás: Goncsarov: Hétköz-napi
történet (Veszprém, rendezte: Oleg
Tadakov)
A legjobb női alakítás: Berek Katalin (Az
öreg hölgy látogatása, Győr) A legjobb

férfialakítás: Gábor Miklós (A velencei
kalmár, Nemzeti Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Kishonti Ildikó
(Margit kisasszony, Játékszín) A legjobb

férfi mellékszereplő: Bán János (Margit
kisasszony, játékszín)
A legjobb díszlet: David Borovszkij
(Hétköznapi történet, Veszprém) A legjobb
jelmez:
Különdíj: A Radnóti Miklós Színpad
Szóváltás című élő irodalmi folyóirata

FÖLDES ANNA

Nők Lapja

A legjobb új magyar dráma: Kornis Mihály:
Kozma és Déry Tibor: Tanúk

A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Básti Juli (Három
nővér, Galócza, Katona József Színház) A

legjobb férfialakítás: Vallai Péter (Deficit,
Szolnok), Gábor Miklós (A velencei
kalmár, Nemzeti Színház), Bubik István
(II. Richárd, Várszínház)
A legjobb női mellékszereplő : Törőcsik Mari
(Trójai nők, Nemzeti Színház;
Macskajáték, Játékszín)
A legjobb férfi mellékszereplő: Eperjes
Károly (Coriolanus, Katona József Szín-
ház), Kézdy György (Margit kisasszony,
Játékszín)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger) A legjobb jelmez:
El Kazovszkij (Csongor és Tünde, Eger)
Különdíj: Bálint András (Radnóti napló-ja,
Radnóti Miklós Színpad)

Kétszeresen megnehezedett feltételek
között került sor az idén a szavazásra.
Második gondunk voltaképpen örvendetes
: egy-két héttel az Országos Színházi

Találkozó díjkiosztása után a szavazó-
lapjával négyszemközt maradó kritikus
zavarba jön, feszengve csatlakozik a ta-
lálkozó tekintélyes szakmai zsűrijének
döntéséhez. Ugyanakkor hiába kívánja
elkerülni az ismétlést: a vitathatatlanul
kiemelkedő teljesítmények minden újabb
megméretés alkalmával megint csak ki-
követelik az elismerést. Semmilyen ko-
rábbi állásfoglalás vagy az önálló dön-
téshez való virtuális ragaszkodás nem
módosíthat nézetem szerint azon a tényen,
hogy az idei évad csúcsteljesítménye a
Három nővér volt, és Ascher Tamás az
elragadtatott kritikák és forintban mérhető
elismerés után a mi kézszorításunkra is
rászolgált. És talán megnöveli e döntés
súlyát, ha a Katona József Színház díjazott
produkcióját besoroljuk az évek során
kitüntetett rendezések lassanként már
színháztörténetet alkotó sorába.

A szavazásunkat nehezítő első körül-
mény sokkalta lehangolóbb. Ha akadtak is
érdekes kezdeményezések, kiváló színészi
alakítások, az évad egészére valamiféle
megkésettség, szürkeség nyomta rá a
bélyegét. Még az általam legtöbbre tartott
társulatok (Katona József Szín-ház,
Kaposvár) sem ébresztettek reper-
toárjukkal olyan szellemi izgalmat, mint
amit híveik megszoktak és joggal vártak
tőlük. Egyelőre úgy tűnik, hogy szín-házi
életünk legérdekesebb vállalkozásai és
legjobb erői külön vágányon halad-nak.
Bizonyítéknak talán elég, ha Szikora
János színháztörténeti érdekességű
Csongor és Tünde-koncepciójára hivatko-
zom, amit megfelelő színészi erők híján
nem sikerült az elképzelés szintjén meg-
valósítani, miközben Simon Gray ér-
dektelen Kicsengetése - valóságos sztár-
parádé .. .

Ami a szavazólapomról hiányzik:
Kornis Mihály Komáját, sajnálatos módon,
az évad versenytárs nélkül maradt drámai
teljesítményének hiszem, ami hibáival
együtt érdemes volt nemcsak a
bemutatásra, de érdemes lesz a felújítás-ra
is. Déry Tanúkjának megkésett szolnoki
ősbemutatóját viszont a kortárs magyar
dráma szolgálatában tett legfontosabb
lépésnek tartom.

A színészi alakítások mérlege az idén a
férfiaknak kedvez. Vallai Péteren kívül
jószívvel szavaztam volna Gábor Miklósra
(Shylock) és Bubik Istvánra is (II.
Richárd), míg a nők közül Básti Juli
mellett legfeljebb még Bajcsay Mária
jelölésén töprengtem. (Déry: Tanúk.) Az a
tény, hogy ezúttal a leg-

A l eg j o b b f é r f i a l ak í t ás : C ser h a l m i G yö r g y , a C o r i o l an u s c í m sz er ep lő je ( K a t o n a Jó z se f S z í n h áz )
( S ár köz y M ar i a n n felv.)



jobb női mellékszereplő díját az egyik
legnagyobb magyar színésznőnek, Törő-
csik Marinak szánom, nem a nagy színész
lebecsülése, átminősítése, éppen
ellenkezőleg: szavazatommal az epizód-
szerepből is főszerepet teremtő művész
rendkívüli tehetségét, személyi-művészi
súlyát, érettségét és alázatát kívánom
értékelni.

A különdíjra elvben a más kategóriákba
nem sorolható produkciókat illik
javasolni. Valójában Bálint Andrást Rad-
nóti-„alakításáért" megilletné a színészi díj
is, de úgy gondolom, hogy a külön-díj a
színész drámateremtő érdemét is ki-fejezi.

ISZLAI ZOLTÁN

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Advent a Hargitán
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Kubik Anna (Advent
a Hargitán, Nemzeti Színház) A legjobb

férfialakítás: Eperjes Károly (Valódi
vadnyugat, Radnóti Miklós Színpad)
A legjobb női mellékszereplő : Szegedi Erika
(Kicsengetés, Pesti Színház,) Bajcsay
Mária (Tanúk, Szolnok)
A legjobb férfi mellékszereplő: Balkay Géza
(Coriolanus, Három nővér, Katona József
Színház), Rajhona Ádám (Villa Negra,
játékszín; Coriolanus, Katona József
Színház)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Három
nővér, Katona József Színház) Különdíj:
Tolnay Klári a Maude és Harold
fordításáért és főszerepéért (Madách
Színház), valamint Ruszt József a Liszt:
Requiem színreállításáért - feledve a Via
Crucis kidolgozatlanságát (Zalaegerszeg)

Ne szépítsük a dolgot: ez az évad sem
hozott meglepetést a mai magyar drá-
mában. Sőt, számos „engedményes"

pótmegoldást hozott felszínre. Ne szé-
pítsük a tényeket: egészen kiemelkedő
teljesítményt az idén egyik sZínházunk sem
mutatott. Még a kezdeményezőbbek sem
voltak mentesek néhány maníros-unalmas
félsiker(telenség)től.

Ne szépítsük a fejleményt: a kommersz
hatol előre; szolidan, langyosan, sok-

szor nem professzionista előadásokkal.
Ez nem középszer, hanem - ernyedtség
vagy: erőtlenség; jóleszúgyiskodás.

Ne szépítsük a semmit sem: az „avant-
garde" próbálkozások is avíttasak voltak.
A „lemaradást" itt is a szellemi készenlét
renyhesége, a vállalkozókészség hiánya
okozza.

Mint színház a legegyenletesebb tel-
jesítményt idén - úgy tetszik - a Miskolc
és a Kaposvár adta. Pesten? A Katona
József, a Radnóti, a Rock és a Arany
János Színház(!). Másutt? Voltak csú-
csok, összeszedett-csakazértis előadások.
Sajnos nem láttam mindeniket. Ezért -
igaz-többoldalú - szóbeli élménybeszá-
molók egyeztetésére is támaszkodom,
amikor megkockáztatom a fenti összege-
zést.

KOLTAI TAMÁS

Színház

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula; A
ló

A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska
(Kozma, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Bálint András
(Radnóti naplója, Radnóti Miklós Szín-
pad) és Cserhalmi György (Coriolanus,
Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő : Bodnár Erika
(Coriolanus, Katona József Szín-ház)
A legjobb férfi mellékszereplő : Balkay Géza
(Három nővér, Katona József Színház) A

legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: El Kazovszkij (Csongor
és Tünde, Eger)
Különdíj: Szikora jános (a Csongor és
Tünde rendezéséért)

Néhány kiemelkedő teljesítmény meg-
könnyítette a szavazást. Talán furcsa,
hogy a legjobb új magyar drámának egy
negyedszázaddal ezelőtt írt művet jelöl-

A legjobb női epizódalakítás: Törőcsik Mari a Játékszín Macskajátékában (Iklády László felv.)



tem meg. Azon kívül, hogy a „verseny-
kiírás" szabályai ezt lehetővé teszik -
tudniillik az a tény, hogy Háy Gyula A ló
című vígjátékának most volt a
magyarországi premierje -, példamuta-
tónak érzem a darab színpadi erényeit.
(Természetesen a tartalmiakat is.)

Most mutatós példák adódnak annak az
evidenciának a magyarázatára, hogy a
legjobb előadás és a legjobb rendezés

kategóriáját tulajdonképpen külön kel-
lene választani. Meglepetésemre a kettő
közötti lényeges különbséget színházi
szakmánk jelesei közül sokan nem érzé-
kelik. A legjobb előadás minden kétséget
kizáróan a legjobb együttes munka.
Parasztosan: az a produkció, amely-ben
mindenki (csaknem) tökéletes. Ilyen a

Három nővér. Természetesen a jeles
eredményben a rendezőnek oroszlán-része
van, azaz a rendezői díj kijár Ascher
Tamásnak. Csakhogy Szikora János
Csongor és Tünde rendezői koncepcióját
kivételesen eredetinek és nagy-szerűnek
érzem; a darab színháztörténete
szempontjából is jelentősnek. Számomra
ez volt „a legjobb rendezés" az elmúlt
évadban; fájdalom, az előadásban az
elképzelés nem valósult meg mara-
déktalanul. Erre azt lehet mondani, hogy
minden rendezői koncepció annyit ér,
amennyi megvalósul belőle. Ez tipikus
féligazság. Mindenesetre a gordiuszi
csomót úgy vágtam ketté, hogy a legjobb
rendezés díját (amellyel kimondva-
kimondatlanul a legjobb elő-adást
jutalmazzuk) a Három nővérnek ítéltem,
míg Szikora Csongor-koncepció-ját a
magam részéről különdíjjal jutalmaztam.

Szavazataimhoz a többi kategóriát
illetően nincs hozzáfűznivalóm.

KOVÁCS DEZSŐ
Kritika

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde (Eger, rendezte:
Szikora János) és Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Básti Juli (Három
nővér, Katona József Színház, A kalóz,
Városmajori Szabadtéri Színpad), Tímár
Éva (Ének Phaedráért, Cseresznyéskert,
Miskolc; Az éjszaka a nappal anyja,
Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György

(Coriolanus, Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska
(Kozma, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Eperjes
Károly (Coriolanus, Katona József Szín-
ház)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: El Kazovszkij (Csongor
és Tünde, Eger) Különdíj: Táncdalfesztivál
'66 (Szolnok)

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Új Tükör

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Advent a Hargitán

A legjobb előadás: Shakespeare: Coriolanus
(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)
A legjobb női alakítás: Egri Kati (Margit
kisasszony, Játékszín)

A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Az
éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros)

A legjobb női mellékszereplő : Lázár Kati (A
kopasz énekesnő, Kaposvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: Rajhona Ádám
(Villa Negra, Játékszín)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Pilinyi Márta (Galócza,
Katona József Színház)
Különdíj: Szikora János (Csongor és
Tünde, Eger)

MÁRIÁSSY JUDIT

Élet és Irodalom

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Básti Juli (Három
nővér, Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Garas Dezső (Az
öreg hölgy látogatása, Vígszínház) és
Végvári Tamás (Galócza, Katona József
Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Törőcsik Mari
(Félkegyelmű, József Attila Szín-ház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Ivánka Csaba
(István, a király, Nemzeti Szín-ház)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -
Különdíj:

-
Nehezen és aggódva szavazok ez idén. A
vidéki színházak előadásaiból kevesebbet
láttam, mint szerettem volna, s azok közt,
melyekhez volt szerencsém, kiemelkedő
teljesítményekben nem volt részem. (A
szegediek Hairjét javasolhattam volna
különdíjra - lelkesedés okán, amit a
csapatmunkában észleltem.) Budapesten
viszont igyekeztem átlépni saját
megszokásaimat, a vezető színházak és a
Játékszín mellett figyelemmel kísérni a
Vidám Színpad, az Operett-színház és a
Józsefvárosi Színház produkcióit is. Ezt
annál inkább szükséges-nek éreztem,
mert az a benyomásom, hogy a
mindenáron való szórakoztatás, a nézőt
csalogató összeeszkábált mulatságok és a
rendezői felületesség koránt-sem maradt
az eleve erre irányuló kabarék vagy az
Operett sajátossága. A kény-szerű
takarékosság, mely olyan sikereket hoz,
mint például a Pesti Színház Edith és
Marlene revüje - szellemi takarékosság-hoz
vezet. Nehéz örülni az olyan siker-nek,
mint a Thália Színház Egon Erwin Kisch
és Jaroslav Haŝek nevével fémjelzett
előadása, melyben a drámai színész úgy
„lubickol" szerepében, hogy meg-

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi tervei a Katona József Színház Három nővéréhez



feledkezik a legelemibb tiszteletről, ami-
vel a közönségnek és saját művészi
rangjának tartozik. Elszomorít a pénz-
tárban eleve leértékelt helyáron futó
magyar darabok esetében a rendezői-
dramaturgiai kényelmesség, mint ez Szabó
Magda Szent Bertalan nappala vagy Sütő
András A lócsiszár virágvasárnapja esetében
tapasztalható. Tiszteletre méltóbb
számomra a fiatalokkal kísérletező Iglódi-
rendezés, a Félkegyelmű fiaskó-ja. Az
igazság az, hogy bár láttam jó előadásokat
(István, a király, A z öreg hölgy látogatása),
ebben az évadban élményt nézői és
nemcsak kritikusi mi-voltomban - három
előadás jelentett: a Három nővér és a
Galócza a Katona József Színházban és a
moszkvaiak Optimista tragédiája, melynek
alapján a legjobb női alakítás díját Inna
Csurikovának ítélném Básti Julival
megosztva.

A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: El Kazovszkij (Csongor és
Tünde, Eger)
Különdíj: Bálint András a Radnóti Miklós
Színpad vezetéséért

Az Úristen már tíz jó ember kedvéért
hajlandó lett volna megbocsátani Szodo-
mának és Gomorrának. Miért ne bocsás-
sunk meg mi ennek a sokat ócsárolt és
kárhoztatott évadnak, amely végül is több
mint tíz jó előadást produkált. Még ha
ezek többsége vidéken született, és vagy
egyáltalában nem, vagy csak néhány
előadásra került a fővárosi közönség elé.
Persze színházaink teljesítményét is a vi-
szonylagosság jellemzi, az elvárható
szintnek továbbra is egyedül a Katona
József Színház produkciói felelnek meg.

Másutt mindenütt akad szépséghiba a
legjobb előadásban is. Mindenesetre az
eredményeket jelzi, hogy jó néhány ka-
tegóriában már szinte csak fej vagy írás
alapján dönthettem a legjobbak kivá-
lasztásában.

Kornis Mihály Kozma című darabja
mellett az szólt, hogy mondanivalóját
súlyosabbnak, képi világát újszerűbb-nek
találtam az ugyancsak díjazásra ja-
vasolható, idén először színre került Déry
Tibor, Füst Milán, Háy Gyula és Sütő
András darabjainál. Az is Kornis mellett
szól, hogy ő legalább átveheti a díjat, ha
megszavazzuk. A rendezők versenyében,
úgy hiszem, vitathatatlan, hogy Ascher
Tamás fejhosszal győzött. De remekelt
Székely Gábor a Coriolanusszal, Kerényi
Imre az István, a királlyal és a II. Richárddal,
Szikora János

MÉSZÁROS TAMÁS

Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma : -
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ének
Phaedráért, Miskolc)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház) A
legjobb női mellékszereplő: -
A legjobb férfi mellékszereplő: -
A legjobb díszlet: Székely László (Corio-
lanus, Katona József Színház)
A legjobb jelmez: -
Különdíj :

MIHÁLYI GÁBOR

Nagyvilág

A legjobb új magyar dráma: Kornis Mihály:
Kozma
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Básti Juli (Három
nővér, Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Bregyán Péter (Az
éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros)
A legjobb női mellékszereplő: Törőcsik Mari
(Trójai nők, Nemzeti Színház) A legjobb
férfi mellékszereplő: Vajda László (Három
nővér, Katona József Színház)

Különdí j: Bá l int András a Radnót i nap ló jában (Ke le t i Éva felvéte le )



a Csongor és Tündével. Csiszár Imre egy
Norén-dráma dunaújvárosi produkció-
jával, Beke Sándor egy Mrożek-komédiá-
val, Csizmadia Tibor Déry Tanúkjának a
színre állításával. A férfialakítások
esetében még nehezebb a döntés. Én
Bregyán Péterre voksolok, de Bubik
István, Cserhalmi György vagy Gábor
Miklós legalább ennyire megérdemelné a
díjat. És még nem említettem a Katona
Három nővér-előadásának valamennyi
férfi főszereplőjét. Nem könnyebb a
helyzetem a női alakítások kiválasztásá-
ban. Básti Juli mellett szavazhattam volna
a két másik nővérre vagy a Natasát alakító
Udvaros Dorottyára is. De díjat érdemelne
Bajcsay Mária szolnoki alakítása a
Tanúkban és a Deficitben. Nem volt
viszont gondom a női epizódalakítás
díjával, Törőcsik Mari Cassandra nehéz
szerepében remekelt.

Az elmúlt évadban is akadtak jó dísz-
letek és szép jelmezek, emlékezetemben
csak két név ragadt meg, Jovanovicsé és
El Kazovszkijé.

A Berényi Gábor vezette Játékszín már
tavaly különdíjat érdemelt volna a
kritikusoktól a magyar drámák sikeres be-
mutatásáért. Az idei évadban is kitűnő
előadásokkal rukkoltak elő, de mintha a
kassza kedvéért engedtek volna, ha nem is
az előadások, de a bemutatott darabok
színvonalából. Versenytársként itt a
Radnóti Színpad, idén itt többet kaptam.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Mozgó Képek

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula: A
ló
A legjobb előadás: Etűdök a szerelemről
(Kaposvár, rendezte: Lukáts Andor),
Mozart: Varázsfuvola (ASTRA Báb-
együttes, Koós Iván)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska
(Kozma, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: Leviczky Klári
(Csongor és Tünde, Eger), Császár
Gyöngyi (Zöld Kakadu, Zalaegerszeg) A
legjobb férfi mellékszereplő: Vajda László
(Három nővér, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Melis Lászlónak a zenés színház
kifejezési eszközeinek gazdagításáért (A
mosoly birodalma, Monteverdi Birkózó-
kör)

Indoklás: Mondják: a tetem körme, haja
tovább nő a halál után.

NÁNAY ISTVÁN

Színház

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula: A
ló
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: Barta Mária (A
kőszívű ember fiai, Három nővér,
Zalaegerszeg)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház) A

legjobb női mellékszereplő: Törőcsik Mari
(Félkegyelmű, József Attila Szín-ház)
A legjobb férfi mellékszereplő : Végvári
Tamás (Galócza, Három nővér, Katona
József Színház)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Pauer Gyula (Pacsuli
palota, Arany János Színház)
Különdíj: Bálint András (Radnóti napló-ja,
Radnóti Miklós Színpad), Stúdió K.
(Vázlatsor az Élektra-történethez)

1. Az évadban bemutatott mintegy
harminc magyar darab közül három volt
olyan, amely problematikája, írói
kvalitásai alapján kiemelkedett az egyéb-
ként meglehetősen szürke átlagból: Ács
János-Mártha István Munkásoperettje,
Kornis Mihály Kozmája (mindkettő Ka-
posvárott) és Háy Gyula A ló című ko-
médiája. Számomra a legörvendetesebb
felfedezés Háy darabja volt. Míg a Mun-
kásoperettben és a Kozmában az írói,
dramaturgiai megformáltságnál fontosabb
és lényegesebb volt a mondandó
aktualitása, Háy művét éppen e két
összetevő egysége teszi maradandóvá. A
darab aktuálpolitikai indíttatása ma már
mellékes értelmező motívum lett, a
mintaszerű dramaturgiával megalkotott
komédia koron és konkrét helyen túl-
mutató általános aktualitása erősödik fel.

2. A vigasztalan átlagszínvonalú sze-
zonban néhány fontos előadás született:
mindenekelőtt a Katona József Színház
produkciói (Coriolanus, Galócza, Mély-
repülés), aztán Szolnokon a
Táncdalfesztivál '66, a Cselédek, az Oidipusz
király, Dunaújvárosban Az szaka a nappal
anyja, Zalaegerszegen A kőszívű ember fiai,
a Három nővér, Kaposvárott az Agyő,
kedvesem, A nevelő, a Munkás-

operett, a Kozma, Egerben a Csongor és

Tünde, a Radnóti Miklós Színpadon az
Ibolya - A z árny, a Valódi vadnyugat, a
Radnóti naplója, az Arany János Színház-
ban az Emil és a detektívek és a Pacsuli

palota, valamint a Tanulmány Színház
Szentivánéji álom, a Monteverdi Birkózó-
kör A mosoly birodalma és a Stúdió K.
Vázlatsor az Elektra-történethez című pro-
dukciója. Ám az évad - sőt az elmúlt
néhány év - vitathatatlanul legnagyobb
élménye Ascher Tamás Csehov-rende-
zése a Katona József Színházban volt. A

Három nővér a legnemesebb értelemben
vett rendezői színház, amelyben minden
színi megoldás szigorúan a szövegből
bomlik ki és tökéletes összhangban van
egymással, mindezen felül nem múzeumi
előadás, hanem mélyről jövő, lényünket
felkavaró aktualitása van. Szívem szerint a
kritikusdíj minden kategóriájára ebből a
produkcióból szavaznék. Hogy mégsem
ezt teszem, annak oka az, hogy többi
szavazatommal a szezon egyéb - de
értelemszerűen a Katona József színházi
Három nővéréhez is viszonyított - értékeire
is rá akarok mutatni.

3. Az általam látott színészi alakításokat
felidézve a férfiak közül Blaskó Péter ( A z

éjszaka a nappal anyja), Vég-vári Tamás
(Galócza, Három nővér), Kézdy György
(Margit kisasszony), Gábor Miklós ( A

velencei kalmár), Lukáts Andor ( A nevelő,

Énekóra), Kulka János (Munkásoperett,

Agyő, kedvesem), Balkay Géza (Három

nővér, Coriolanus), Papp Zoltán
(Coriolanus), Ivánka Csaba ( A velencei

kalmár), Safranek Károly (Bancbanus),

Sinkó László, Vajda László és Bán János
(Három nővér), Cserhalmi György
(Coriolanus), a nőknél Básti Juli (Három

nővér, Galócza), Bodnár Erika és Udvaros
Dorottya (Három nő-vér), Barta Mária ( A

kőszívű ember fiai, Három nővér), Törőcsik
Mari (Félkegyelmű), Tímár Éva ( A z szaka

a nappal anyja), Kubik Anna ( A velencei

kal- már, Advent a Hargitán), Sólyom Kati
(egri Csongor és Tünde), Gaál Erzsi
(Bancbanus), Molnár Piroska ( A kopasz

énekesnő) kitűnő teljesítményére emlék-
szem legszívesebben. Hogy közülük miért
éppen úgy választottam, ahogy azt a
szavazatom mutatja? Mert Barta Mária
egy színésznemzedék minden tudását
sűrítette Baradlayné szerepébe; mert
Törőcsik Mari az egészében vitat-ható
színvonalú Félkegyelmű-előadáson szinte
felülemelkedve egyszerre tudta
megjeleníteni Dosztojevszkij és mai



korunk világát; mert Cserhalmi György
hátborzongató intenzitással és keserű-
séggel idézte fel Coriolanusnak - a da-
rabnak és a szerepnek - a mélységeit; mert
Végvári Tamás egyfelől a Három nővér
Andrejének adott minden eddig látottnál
tragikusabb, esendőbb jelentést, másfelől
lenyűgöző szakmai szín-vonalon
komponálta meg a Galócza terjedelmében
nem túl nagy, de jelentős címszerepét.

4. Szlávik Istvánnak a pesti Három
nővérhez, Lábas Zoltánnak a Táncdalfesztivál
'66-hoz és Pauer Gyulának a Pacsuli
palotához készített díszlete a maga
nemében egyaránt kitűnő, mind-egyik
egyenlő eséllyel pályázhatott volna nálam
a legjobb tervezői díjra, ha nem lett volna
egészen rendkívüli az egri Csongor és Tünde
díszlete, jovanovics György munkája. Ez a
díszlet ön-magában is gyönyörű (és
emellett funkcionális is!), de attól igazán
kiváló, hogy úgy sűríti a rendezői
koncepciót, hogy nem válik öncélúvá,
önálló életet élővé.

5. Az új vezetésű Arany János Szín-ház
megváltozott szemléletét az elő-adások
szcenikai kivitelének igényessége is
mutatja. Ebből a szempontból egészen új
minőséget jelent a hazai. gyerek-
színjátszásban Pauer Gyula látvány-
együttese, melynek a rafinált díszlet és a
fantasztikus kellékek mellett döntő
összetevői a színben, formában és anyag-
ban egyszerre mesei és figurajellemző
jelmezei.

6. Különdíjat két különböző színházi
jelenséget képviselő alkotónak, illetve
alkotói csoportnak szeretnék adni: Bálint
Andrásnak nemcsak a Radnóti naplójában
nyújtott megrázó alakításáért, hanem a
Radnóti Miklós Színpad új profiljának
kialakításában elért eredményeiért ís, míg
a Stúdió K.-nak, a meg-erősödőben levő
alternatív színházak egyikének sajátos
dramaturgiájú és tér-kompozíciójú
előadásáért, illetve azért, hogy e színházi
formációk jelentőségét ezzel is
hangsúlyozni tudjam.

PÁLYI ANDRÁS

Színház

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula: A Ió
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)

A legjobb női alakítás: Básti Juli (Három
nővér, Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház) A
legjobb női mellékszereplő: Pogány Judit (A
kopasz énekesnő, Kaposvár) A legjobb férfi
mellékszereplő: Balkay Géza (Három nővér,
Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: El Kazovszkij (Csongor és
Tünde, Eger)
Különdíj :

Az évad legjobb és legérettebb előadása
minden bizonnyal az Ascher Tamás
rendezte Három nővér; mégsem lehet
említés nélkül hagyni az egri - illetve
szolnoki -- Csongor és Tündét, hisz bizonyos
értelemben mégiscsak ez volt a nagy
esemény. Úgy érzem, nem túlzás, ha arról
beszélünk, hogy Szikora János valamí
eredendően újat hozott a magyar színházi
életbe, olyasmit, amit irigylő tekintettel
eddig inkább más, nagyobb hírű nemzeti
színházi kultúrákban láthattunk: a múlthoz
való szerves, mégis polemikus
kapcsolódást, ami - ha igazán alkotó
törekvésről, egyéniségről van szó -- élő
forrássá teszi a klasszikát. Rá-adásul
Szikora nincs egyedül vállalkozásával, épp
e tekintetben rokonítható Csongor és Tündéje
Jeles András Angyali üdvözlet című
filmjével. A két alkotás egymást erősíti:
épp azért a Csongor és Tünde jobb,
odafigyelőbb sajtót - és díjat is érdemelne.
Milyen díjat? Az eredmény
leghatásosabban az előadás
látványosságában érhető tetten, magam
ezért szavaztam Jovanovics György
díszletére és El Kazovszkij jelmezére, ám
e szavazat nem kevésbé a rendező-nek
kíván szólni, hisz elképzelése döntően
meghatározta munkatársainak tel-
jesítményét.

RÓNA KATALIN

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma:
A legjobb előadás: Shakespeare: Coriolanus
(Katona József Színház, rendezte: Székely
Gábor)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Phaedra,
Miskolc, Az éjszaka a nappal anyja,
Dunaújváros)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Koós Olga

(bemutatómentő beugrásáért, Coriolanus,
Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Szirtes Gábor
(Phaedra, Miskolc)
A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (több
munkájáért)
Különdíj: Szikora János és a Csongor és
Tünde előadásának résztvevői

A jövőben a sportújságírók citrom-
díjához hasonlóan módot lehetne adni -
nem a tréfa kedvéért - a „leg"-ek között a
legsikerületlenebb szezon, netán elő-adás
megszavaztatására.

SZÁNTO JUDIT
Magyar Színházi Intézet

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula: A
1ó
A legjobb előadás: Csehov : Három nővér.
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás), Shakespeare: Coriolanus
(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ének
Phaedráért, Miskolc; Az éjszaka a nappal
anyja, Dunaújváros
A legjobb férj Blaskó Péter (Az éjszaka a

nappal anyja, Dunaújváros, Ének
Phaedráért, Miskolc), Lukáts Andor (A
nevelő, Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő: Udvaros
Dorottya (Három nővér, Katona József
Színház), Vári Éva (Gőzben, Pécs )
A legjobb férfi mellékszereplő: Máté Gábor
(A kopasz énekesnő, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Antal. Csaba (Tanúk,
Szolnok), Jovanovics György (Csongor
és Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: El Kazovszkij (Csongor
és Tünde, Eger)

Különdíj: Bálint András (Szép Ernő és a
lányok, Radnóti Miklós Színpad tavalyról
elmaradva)

Vizsgálom Magam: miért, hogy a
kritikusdíjak megalapítása óta első ízben
heteket késtem a szavazólap kitöltésével?
Semmiképp sem azért, mintha az egyes
rovarokba félszívvel írnám be a neveket;
az általam javasolt teljesítmények
bármelyik korábbi évben is épp-így díjra
lettek volna érdemesek, sőt némely
kategóriában igen nehéz volt a
rangsorolás. Jelzi ezt a nálam szokatlanul
sok. kettős jelölés, de egyes esetek-ben
örömest ajánlottam volna akár



három-négy további nevet is, elsősorban a
férfi főszereplőknél (a nőknél Tímár
Évának nemigen volt vetélytársa), ahol
ugyancsak kiemelkedően értékesnek
tartom Bubik István (István, a király és A

festett király), Cserhalmi György
(Coriolanus), Gábor Miklós (Shylock) és
Máté Gábor (Kun László) alakításait; az
epizodisták közül Balkay Gézát (Három

nővér, Coriolanus), Végvári Tamást
(Három nővér), illetve Törőcsik Marit
(Félkegyelmű) emelném még ki.

Ami a legjobb rendezést illeti, sejtem,
hogy a Három nővérnek aligha lesz ver-
senytársa. Énnálam van; számomra azt,
amit a Csehov-előadás művészi tökélyben
nyújtott, kiegyensúlyozta a Coriolanus

közéleti mondanivalója, forró politikuma.
Emellett nagyon szerettem és igen
fontosnak tartom Csiszár Imre szezonját
(Ének Phaedráért, A z szaka a nappal anyja,

Cseresznyéskert), valamint Csizmadia Tibor
Tanúk-rendezését.

Egészen személyes örömem is van:
őszinte hittel ítélhetem az évad legjobb
magyar drámájának mesterem, Háy Gyula
művét. Igaz, rajta kívül más magyar
szerzőtől ismét csak nem láttunk
jelentékeny drámát, habár itt hozzá kell
fűznöm, hogy magam, jó néhány kollé-
gámmal ellentétben, igen kellemesen
szórakoztam Szabó Magda új művén, a
Szent Bertalan nappalán. Ismét meg-
állapítottam, hogy Szabó Magda első-
rangú történelmi (és persze nemcsak tör-
ténelmi) lektűrdrámákat írhatna, a Terence
Rattiganekéhez vagy a Robert Boltokéhoz
hasonlókat, ha műveit nem húzná le az
önsúlyukhoz képest túl-méretezett-
túlkomolykodott nemzeti pátosz és
küldetéstudat (amit aztán az elő-adások is
rendre illemtudóan átvesznek).

Ám kedvetlen azért vagyok, mert a
felsorolt teljesítmények (és még néhány,
igen gyér számú, általam legföljebb né-
hány árnyalattal halványabbnak érzett
társuk) mögött soha nem tapasztalt mér-
tékben nőtt a szakadék, mely őket a szín-
házi termelés túlnyomó többségét kitevő
átlagos és az átlagosnál sokkal rosszabb
munkáktól elválasztja, s mert ez utóbbiak
váltak-válnak a nézők túlnyomó
többségének hosszabb távon is meg-
határozó általános élményévé. A minőség
egyre inkább a kivétel s nem a szabály
színházi életünkben, s a magányos
minőségi műhelyek úgy állnak, mint a
magányos fogak, melyek tudva-levően
sokkal veszélyeztetettebbek, ha nincsenek
szomszédaik. Az évek óta ki-emelt nevek
részben ismétlődnek, rész-

ben - remélhetően csak átmenetileg -
fogyatékba kerülnek, s így az eleve is
szűk lista tovább szűkül; ha Babarczy és
Zsámbéki éppen nem rendeztek, ha Ács
Jánosnak, Gothár Péternek vagy Paál
Istvánnak nem jött össze maradéktalanul a
szezon, új név nem kárpótol értük. Nekem
nem a szórakoztató darabok
elszaporodásával van igazán bajom - ezt
akartam jelezni az általam látott egyetlen
jó szórakoztató előadás, a pécsi Gőzben
egyik kitűnő szereplőjének ki-emelésével
is -, hanem a profizmus, az igényesség, a
tehetség hiányával, ami tragédiától
krimiig minden műfajban szürke, lompos,
azonnal feledhető elő-adásokat
eredményez. És egyre kevésbé látom a
„kigázolás" ösvényét.

Ilyen körülmények között a kritikus mit
tehet mást? Megpróbálja a feladatra
szűkíteni optikáját, és olyan örömmel
odaajándékozni szerény voksát a kiemel-
kedőknek, mintha nem a lapályból
emelkednének ki magányosan, hanem egy
hegyláncolat legmagasabb csúcsai
lennének.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Élet és Irodalom

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Strindberg: Egy álom-
játék (Szkéné Színház, rendezte: Lábán
Katalin)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ének
Phaedráért, Miskolc)
A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Ének
Phaedráért, Miskolc)
A legjobb női mellékszereplő: Igó Éva (A
nevelő, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Kálmán
György (Csárdáskirálynő, Margitszigeti
Szabadtéri Színpad)
A legjobb díszlet: Khell Zsolt (A nevelő,
Kaposvár)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Co-
riolanus, Katona József Színház)
Különdíj: -

Szegényes évadot zártunk. Különösen a jó
új magyar darabok hiányoztak. Még
viszonylagosan jó új magyar drámákat
sem láttam, ezért most tartózkodom a
szavazástól. Éppen így a különdíjat sem
érzem indokoltnak, semmi különleges
nem maradt meg az emlékezetemben,
annak ellenére, hogy láttam kellemes,
becsületes előadásokat, kidolgozott ala-
kításokat, érdekes díszleteket és jelme-
zeket. Ami a rendezéseket illeti: amikor

a Szkéné Egy álomjáték című előadására
szavaztam, azt óhajtottam kifejezni,
mennyire örülök annak, hogy az elő-adás
létrehozói merészen, felfedező-kedvvel
nyúlnak olyan darabhoz, melyet nálunk
viszonylag ritkán játszanak, és amely
ráadásul egyáltalán nem tartozik a
könnyen színre vihető művek közé.
Egyébként is kevés jó Strindberg-előadást
láthatunk Magyarországon, a Szkéné-
produkció e kevesek közé tartozott.
Bárcsak színházaink gyakrabban és bát-
rabban vállalkoznának efféle feladatok-ra,
rálépnének a darabválasztás járatlanabb
útjaira is.

SZŰCS KATALIN

Kritika

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Az
éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros)
A legjobb női mellékszereplő: Udvaros
Dorottya (Három nővér, Katona József
Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Schlanger
András (Bástyasétány 77, Nyíregyháza) A

legjobb díszlet: Antal Csaba (Tanúk,
Szolnok)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Három
nővér, Coriolanus, Katona József Színház;
Cseresznyéskert, Miskolc) Különdíj:
Csiszár Imre (a Cseresznyés-kert
rendezéséért)

Nehéz „leg"-eket választani, méltány-
talannak érzem helyenként a kiemelést.
Nem jelent meg az elmúlt évadban átütő
erejű új magyar dráma a színpadon (a
jelző Déry Tibor vagy Gáll István
drámájára vonatkoztatva kissé bizarr) -
gondolatilag izgalmas, ám dramaturgiailag
korántsem hibátlan több is.

Az egész évadot a tálentumos rész-
mozzanatok jellemzik. A Tanúk című
Déry-dráma szolnoki előadásának fő-
szereplője Antal Csaba díszlete, Blaskó
Péter egy rossz darab (Norén: Az éj-szaka a
nappal anyja) előadását tette emlékezetessé
játékával, és bár Csiszár Imre
felvillanyozóan eredeti Csehov-
interpretációja nem minden részletében
volt következetesen, pontosan kidolgozott,
engem jobban megérintett Ascher Tamás
Három nővér-rendezésénél, amely



összességében - el kell ismernem -
„megcsináltabb" produkció.

Schlanger Andrásra szavazva szán-
dékom főként a figyelemfelkeltés, attól
tartok ugyanis, hogy nem sokan gyö-
nyörködtünk káprázatos táncoskomikus
teljesítményében a Bástyasétány 77 nyír-
egyházi előadásán. (Úgyhogy díjban nem
reménykedem.)

TAKÁCS ISTVÁN

Népszava

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Advent a Hargitán
A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Katona József Színház, rendezte: Ascher
Tamás m. v.)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ének
Phaedráért, Cseresznyéskert, Miskolc; Az
éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros) A

legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Az
éjszaka a nappal anyja, Dunaújváros)
A legjobb női mellékszereplő: Pécsi Ildikó
(Hazánk fiai, Népszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Suka Sándor
(IV. Henrik, Nemzeti Színház) A legjobb

díszlet: Jovanovics György (Csongor és
Tünde, Eger)
A legjobb jelmez: Jánoskuti Márta (Hegedűs
a háztetőn, Fővárosi Operettszínház)
Különdíj: Benedek Miklós (Galócza,
Katona József Színház)

Évad közben (jól-rosszul) többnyire el-
mondjuk már a véleményünket erről vagy
arról az előadásról, rendezésről,
alakításról. E véleményekhez utólag már
nem sokat lehet hozzátenni, még akkor
sem, ha az évad összképe utólag esetleg
módosítja az arányokat s azt a környezetet,
amelyben az egyes produkciók,
teljesítmények elhelyezkednek. De hát az
ilyen visszamenő-leges átértékelésnek
vagy véleménymódosításnak, finomításnak
nemcsak hogy értelme nem volna, hanem
különösebben etikusnak sem lenne
nevezhető. Nagyjából hát elég a
legjobbnak gondolt teljesítmények puszta
megnevezése - a miértek korábbról
hozzáolvashatók. Jelen esetben Tímár Éva
jelöléséhez annyit mégis hozzáfűznék:
néha (és ez éppen ilyen néha) egy egész
évad teljesítménye is figyelembe veendő,
nem csupán egyetlen alakítás. Az ő három
nagy munkája együtt ítélhető (s szerintem
ítélendő) meg. S így tekintve, nem mél-
tánytalan és érdemtelen az ő jelölése.

TARJÁN TAMÁS
ELTE XX. századi Magyar Tanszék

A legjobb új magyar dráma: - (gyér számú
darabot mutattak be, komoly értékei csak
egyiknek-másiknak voltak, komoly
fogyatékosságai viszont valamennyinek.
Az asztalfiókok és antológiák valamivel
többet ígértek-ígérnek, mint amit ez az
évad megvalósított)

A legjobb előadás: Csehov: Három nővér
(Ascher Tamás m. v., Katona József
Színház - zeng egy fél cukordarab is, amit
a mohó édesszájúságán rajtakapott
Szoljonij titkon kiköp; hónapok múl-tán is
zeng a lélekben a Lét elszalasztott
ünnepéről, a soha meg nem érkezésről
szóló szívütés-előadás)

A legjobb női alakítás: Básti Juli (Galócza,
Katona József Színház - közepes komédia
jó színrevitelében nyújtott remeket egy pö-

rimitív nőszemélyt megformálva)

A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház - mert
teljes eddigi színészpályájának jaj-
kiáltásait, fölhördüléseit, csöndjeit és
félmosolyait is összegezte a népét gyűlöl-
ve szolgáló címszereplőben)

A legjobb női mellékszereplő: Törőcsik Mari
(Macskajáték, Játékszín - az Egérkeség
lélektanáért)

A legjobb férfi mellékszereplő: Puskás Tivadar

(Emil és a detektívek, Arany János Színház
- mert egy szemétkosárba fejest ugró,
vidám és lusta írnokocska sablonszerepét
a pár percnyi játékban úgy a maga
figurájára szabta, hogy évek múltán is
kacaghatunk felidéződésén)

A legjobb díszlet: Jovanovics György
(Csongor és Tünde, egri Gárdonyi Géza
Színház - „bejött" a sok mázsa homok, az
erdő, a zongora, a karszék, és nem
„eljátszotta": némiképp „meg-rendezte"

Szikora János kiemelkedő jelentőségű,
újraértelmező előadását)

A legjobb jelmez: El Kazovszkij (Csongor és
Tünde, egri Gárdonyi Géza Színház - nem
mindenben hangolódott Jovanovicshoz, de
,,csomagolásai" ugyancsak segítettek
abban, hogy a meséből mese maradjon,
ami maradhat, ám szellemmé szabaduljon
az évszázada ledugaszolt létfilozófia)

Különdíj: Jeles Andrásnak és csoportjának
(ha még megvannak, a drámai események
kitalálásáért, eljátszásáért, a radikálisan új
gondolkodásmódért, amely korántsem
csak a színházművészetet érinti)

ZAPPE LÁSZLÓ

Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: -

A legjobb előadás: Coriolanus (Katona
József Színház, rendezte: Székely Gábor)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ének
Phaedráért, Miskolc)
A legjobb férfialakítás: Cserhalmi György
(Coriolanus, Katona József Színház) A

legjobb női mellékszereplő: Törőcsik Mari
(Macskajáték, Játékszín)
A legjobb férfi mellékszereplő : Koltai Róbert,
Lukáts Andor (Alkésztisz, Boglárlelle)
A legjobb díszlet: Vayer Tamás (Ének
Phaedráért, Miskolc)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Beke Sándor (Mészárszék,
Amikor a kakas megszólal, Népszínház)

Lehetséges, hogy a Három nővér elő-adása
a Katona József Színházban
kidolgozottabb, kiegyensúlyozottabb,
mint a Coriolanus, számomra azonban az
utóbbiban érzékelhető közéleti-erkölcsi
szenvedély az első helyre teszi Székely
Gábor érdesebb munkáját. Az évadban
észlelhető számos jó férfialakítás közül
ugyancsak az emberi-drámai formátum
megmutatásával emelkedik ki Cserhalmi
György játéka. Bubik lstván II. Richárdját
érzem még kiemelkedőnek, színessége,
lélekábrázoló árnyaltsága az egységes
elgondolás nélküli előadáson is átüt.
Timár Éva számomra ellenszenves
darabokban nyújtott lenyűgöző
produkciót, mintegy legyőzve a szerepek
naturalizmusát. Az alantas szenvedélyek
átlelkesítése, megszenvedése talán jobban
érvényesül Enquist Phaedrájában, de a
Norén-mű előadásában is jelen volt. (Meg
kell jegyeznem, Blaskó Péter mindkét
eset-ben méltó partnere volt.) Vayer
Tamás díszlete a helyszínhez, a miskolci
Játék-színhez remekül alkalmazkodó
bravúr, mellette feltétlen említésre méltó
a szolnoki Tanúk és az egri Csongor és
Tünde színpadképe, amelyek szinte többet
mondanak, mint a bennük játszódó elő-
adás.

Beke Sándor két népszínházi munkáját
azért tartom elismerendőnek, mert
aránylag szerényebb színészi erőkkel
mindkét esetben hatásosan és árnyaltan
volt képes megszólaltatni korunk, közel-
múltunk veszedelmeit, a humánum fél-
tését.


