
SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 1986/87
A legjobb új magyar dráma: SPIRÓ GYÖRGY: CSIRKEFEJ

A legjobb előadás: SPIRÓ GYÖRGY: CSIRKEFEJ (Katona József Színház, rendezte: ZSÁMBÉKI GÁBOR)
A legjobb női alakítás: UDVAROS DOROTTYA (Catullus, Három lány kékben, Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: BLASKÓ PÉTER (Galilei élete, Miskolc), TORDY GÉZA (Az ügynök halála, Vígszínház) A
legjobb női mellékszereplő: CSOMÓS MARI (Csirkefej, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: VARGA ZOLTÁN (Csirkefej, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: ANTAL CSABA (Catullus, Katona József Színház, Örökösök, A kínkastély, Szolnok)
A legjobb jelmez: SZAKÁCS GYÖRGYI (Catullus, Három lány kékben, Katona József Színház, Galilei élete, Miskolc)
Különdíj: JORDÁN TAMÁS (Amit szívedbe rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

Az idei szavazáson résztvevő huszonhárom kritikus a kategóriák többségében meglehető-
sen egységes érték- és rangsort alakított ki.

Csaknem egyöntetű (nyolcvanhét százalék) volt a vélemény, hogy a legjobb új magyar
dráma Spiró György Csirkefeje, s a legjobb jelmeztervezőnek a szavazók ebben az évben is
Szakács Györgyit tartják, valamint a legjobb díszlettervezőnek ezúttal Antal Csabát (az
érvényes szavazatok hetvenöt, illetve ötvenöt százalékát kapták).

A legjobb előadás, női alakítás, női mellékszereplő és a különdíj kategóriákban már
valamivel jobban szóródnak a vélemények, ennek ellenére minden esetben jelentős szava-
zatkülönbséggel dőlt el az elsőség kérdése.

A legjobb előadásra a Katona József Színház két produkciója, a Catullus és a Csirkefej
kapott igen nagyszámú szavazatot. A Csirkefej esetében a dráma és az előadás kvalitásai
nehezen választhatók szét, így főleg ez magyarázza, hogy Zsámbéki Gábor rendezésére
voksoltak valamivel többen.

A legjobb női alakításnál Udvaros Dorottya mellett Gobbi Hilda kapott még számot-
tevő szavazatot a Csirkefej ben nyújtott emlékezetes szerepéért. Csomós Marit a legjobb
női mellékszereplőnek a szavazók csaknem a .fele tartotta, mellette a tíz további szavazatot
kapott színésznő közül csupán Gaál Erzsébet alakításaira voksoltak többen.

Szintén a szavazókfele ítélte a különdíjat Jordán Tamásnak a JózsefAttila-estjéért. De
számos szavazatot adtak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Hrabal-bemutatójára,
illetve a szolnoki Szigligeti Színház jó néhány produkciójára. Ha számításba vesszük az
Őfensége pincére voltamra, illetve A Janikára, az Örökösökre és A kínkastélyra a leg-
jobb előadás kategóriában adott szavazatokat is, akkor megállapíthatjuk, hogy a kritiku-
sok egyértelműen visszaigazolták a nyíregyházi és a szolnoki színház új törekvéseit.

A legnagyobb szóródás aférfialakítások és mellékszereplők kategóriájában tapasztal-
ható. Mindkét esetben az érvényes szavazatok kétharmadát három-három színész kapta: a
férfialakításoknál Blaskó Péter(Galilei élete), Kézdy György (A Janika) és Tordy Géza
(Az ügynök halála), a mellékszereplőkében Derzsi János (A kínkastély), Tóth József (A
Janika, Örökösök) és Varga Zoltán (Csirkefej). Mivel a szavazatok egy-egy negyedét elérő
s hajszál híján azonos számú voksa volt Blaskó Péternek és Tordy Gézának, úgy döntöt-
tünk, hogy a legjobb férfialakítás díját kettejük között megosztjuk. A mellékszereplőknél
viszont azt kellett figyelembe vennünk, hogy Varga Zoltán Csirkefej -beli Srác-alakítását
ki főszerepnek, ki mellékszerepnek tekintette, s ennek megfelelően két kategóriában is sze-

repel ugyanarra a figuraformálásra adott szavazat. Ezért úgy tartottuk igazságosnak,

hogy a két kategória voksait együtt vegyük számításba.

A legjobb férfi mellékszereplő: Méhes
László (Csókos asszony, Vígszínház)

A legjobb díszlet: Vayer Tamás (Kean, a
színész, Madách Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Há-
rom lány kékben, Katona József Színház)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szí-
vedbe rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

Érdekes évad - és jó néhány kimagasló
produkció és alakítás miatt összességé-ben
egyáltalán nem nívótlan. Érdekes, mert
néhány kategóriában versenytárs nélküli a
jelölt: gyorsan dönthettem. Más
kategóriákban hosszas mérlegelésre kész-
tetett a bőség zavara. Egyértelmű, hogy
Spiró György Csirkefeje a legjobb új ma-
gyar dráma, közel s távol versenytársa
sincs. Számomra Szakács Györgyi mun-
kája is versenytárs nélküli; egyetlen más
produkciónál sem éreztem a jelmezeknek
olyan fontos dramaturgiai szerepét (is),
mint a Három lány kékben kosztümjeinél.

Nagy gondot a díszlettervező kiválasz-
tása sem okozott, mert csak három munka
tetszett igazán: Khell Csörszé (Csirkefej),
Székely Lászlóé (Lélekharang, Nyíregy-
házán) és - a legjobban, főleg a színházi
jelenet megoldásában - Vayer Tamásé
(Kean, a színész).

Ami a legjobb rendezést illeti: eleinte
oly könnyűnek látszott az életünk, mert
már november elején lezajlott a Csirkefej

premierje, és ez akkora reveláció volt,
hogy azt hittem, tüstént beírhatom a lis-
tára, Zsámbéki Gábornak ezt a rendezését
semmi nem fogja „überolni". Csak-hogy...
jött aztán Verebes István egészen kiváló
Szomory-rendezése (Szabóky), jött Ascher
Tamás remeklése (Három lány kékben),

Fodor Tamás lélegzet-elállítóan szépB

T

A
C

k
U
r

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
ARABÁS TAMÁS Új
produkciója (A Janika), Szikora János
ugyancsak gyönyörű elő-adása (Az ügynök

halála), Marton László (a csupa humor
Fekvőtámasz-szal), Vámos László (a
szupermulatságos Tudós nőkkel), Huszti
Péter (A női partőrség.. .

ükör, Esti Hírlap

legjobb új magyardráma: Spiró György:
sirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
efej (Katona József Színház) és O'Neill:
tazás az éjszakába (Eger, mindkettőt

endezte: Zsámbéki Gábor)

rottya (Catullus, Három lány kékben,
Katona József Színház) és Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Tordy Géza
(Az ügynök halála, Vígszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Békés Itala
(A női partőrség szeme láttára, Madách
Kamaraszínház)



elsőrangú összjátékával), Iglódi István (a
Csókos asszony) olyan vígszínházi elő-
adásával, aminek örülhetne az Operett-
színház, Valló Péter (Mezítláb a park-
ban), Szurdi Miklós (Hóhér és bolond) s
újra Zsámbéki (Egerben: Utazás az éj-
szakába). Tulajdonképpen a felsoroltak
mindegyike megérdemelné a legjobb
rendezés díját. Két művéért (Spiró és
O'Neill) - célfotóval Ascher előtt - mégis
Zsámbéki vezet nálam.

Megosztva szeretném kiadni a legjobb
női alakítás díját Udvaros Dorottyának
(mind a Catullusban, mind a Három
lányban monumentális!) és a csodálatos
Gobbi Hildának (Csirkefej). Ám okvet-
lenül kiemelést érdemel még Bajcsay
Mária (A Janika), Olsavszky Éva (Utazás

az éjszakába), Hernádi Judit (Good-bye,
Charlie!), Halász Judit (Az ügynök halá-
la), a főiskolásként kiugró Nagy-Kálózy

Eszter (Takáts Alice) és Eszenyi Enikő,

akit a Veszedelmes viszonyokban ugyan
még alig tudtam elviselni, ám utána
„mesterhármassal" vétette észre magát
(Ionesco-egyfelvonásosok, Fekvőtámasz,
Veronika szobája).

Férfilistám sem rövidebb. S úgyszól-
ván célfotó dönt itt is. Tordy Géza (Az
ügynök halála-beli remeklése mellett a

Fekvőtámasz sem maradhat említetlen)

után szólni kell Kézdy Györgyről (A Ja-
nika, Szolnok) Haumann Péterről (Kean),
Varga Zoltánról (Csirkefej), Blaskó Pé-

terről (Galilei élete, Miskolc), Garas De-

zsőről (Kellemes húsvéti ünnepeket), Dar-

vas Ivánról (Csókos asszony és Ördögök),
Iglódi Istvánról (Tudós nők), Fodor Ta-

másról (Lisszaboni eső), Király Leventé-

ről (szegedi Hegedűs a háztetőn), Huszti

Péterről (Az ördög), Mádi Szabó Gábor-

ról (Utazás az éjszakába), Rubold Ödön-

ről (Énekes madár) s Józsa Imréről (Boc-

caccio és Mezítláb a parkban).
A legjobb női mellékszereplők közt

négyen - Básti Juli, Törőcsik Mari, Má-
téé Erzsi, Szirtes Ági - a Három lány kék-
benből pályáznak jó eséllyel, továbbá
Csomós Mari (Csirkefej), Csernus Ma-
riann (Tudós nők), Csonka Ibolya (Uta-
zás az éjszakába), Igó Éva (Csókos
asszony), Tábori Nóra (Oszlopos Simeon),
Lukács Margit (Le az öregekkel), Hámori
Ildikó (Koktél hatkor) is kiváló - és
akinek végül is a díjat adom: Békés Itala
(A női partőrség szeme láttára).

Sok kiváló férfi mellékszereplőt is ho-
zott az évad: Avar István (Takáts Alice),
Kállai Ferenc (Le az öregekkel), Vajda
László (Csirkefej), az Újlaki Dénes-Eper-
jes Károly páros (Csirkefej), a Balkay

Géza-Szacsvay László páros (Utazás az
éjszakába), Bodrogi Gyula (Van, aki for-
rón szereti) s Rudolf Péter (Fekvőtámasz)
nevét említem - hogy aztán a legnagyobb
kiugrást (a Csókos asszonyban) produkáló
Méhes Lászlót illessem a díjjal, már csak
azért is, hogy kitűnjék: bár ezt „csak" egy
operettbeli (s még csak nem is túl jó az az
operett) szereplésre kapja, de nem a műfaj
számít, hanem a megoldás módja.

S végül a különdíj: egészen csodálatos
volt Jordán Tamás Amit szívedbe rejtesz
című produkciója a Radnóti Miklós Szín-
padon.

BARTA ANDRÁS

Magyar Nemzet

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Halász Judit (Az
ügynök halála, Vígszínház)

A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter
(Galilei élete, Miskolc)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Sinkó
László (Catullus, Katona József Színház)

A legjobb díszlet: Vayer Tamás (Galilei
élete, Miskolc)

A legjobb jelmez: Schaffer Judit (Tudós
nők, Várszínház)

Különdíj: Csáth Géza: A Janika társu-
latának (Szolnok)

BÉRCZES LÁSZLÓ

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Füst Milán: Catullus
(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
rottya (Catullus, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Kézdy György (A
Janika, Szolnok)

A legjobb női mellékszereplő: Gaál
Erzsébet (A bolond, Nyíregyháza)

A legjobb férfi mellékszereplő: Tóth
József (Örökösök, Szolnok)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catul-
lus, Katona József Színház; A kínkastély,
Szolnok)

A legjobb jelmez: Békés Rozi (A kínkas-
tély, Szolnok)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szíved-
be rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

Az évadról fölösleges leírni azt, amit
tavaly is leírtam. Átlagos évad kiugró tel-
jesítmények nélkül. Inkább felsorolom
azokat a neveket és produkciókat, amiket
még nyugodtan beírhattam volna:

1. Nem valószínű, hogy a Csirkefejnek
- annak ellenére, hogy nem minden pont-
ján tűnik hitelesnek - lesznek vetélytársai.
Mindenesetre sikerültnek tartom Márton
László drámáját, A kínkastélyt.

2. A Janika (rendező: Fodor Tamás),

Az ügynök halála (rendező: Szikora Já-

nos), Három lány kékben (rendező: Ascher

Tamás), Csirkefej (rendező: Zsámbéki

Gábor), A kínkastély (rendező: Csizma-
dia Tibor).

3. -
4. Balkay Géza (Vendégség), Tordy

Géza (Az ügynök halála), Vallai Péter

(Forgatókönyv).
5. Törőcsik Mari (Három lány kékben).
6. Hegedűs D. Géza (Az ügynök halá-

la), Hunyadkürti György (Szent Johan-
na), Vajda László (Csirkefej), Szarvas
József (Ördögök).

7. -
8. -
9. A nyíregyházi Móricz Zsigmond

Szín-ház, amely néhány év alatt a
„semmiből" eljutott oda, hogy
egyenletesen jó színvonalon izgalmas
előadásokat hoz létre.

BOGÁCSI ERZSÉBET

Magyar Nemzet

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Bajcsay Mária
(Szentivánéji álom, A Janika, Vőlegény,
Szolnok), Halász Judit (Az ügynök halála,
Vígszínház)

A legjobb férfialakítás: Nemcsák Károly
(Az élet álom, Radnóti Miklós Szín-pad),
Varga Zoltán (Csirkefej, Katona József
Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Szirtes
Ágnes (Három lány kékben, Katona Jó-
zsef Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Tóth
József (Szentivánéji álom, A Janika, Örö-
kösök, Vőlegény, Szolnok)

A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Csirke-
fej, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi
(Catullus, Három lány kékben, Katona
József Színház)

Különdíj: Schwajda György: Ludas
Matyi (Szolnok)



Megint elenyésző a meglepetés. Nem
szeretném magam ismételgetni szezonról
szezonra, ezért kurtára fognám az in-
doklást. Vagyis csupán felsorolnék még
pár nevet - a leginkább szóródó kategó-
riából - a díjra esélyes színészek közül:
Derzsi János, Meszléry Judit, Tordy Gé-
za, Udvaros Dorottya, Vallai Péter. Min-
den jó szándékom ellenére, alig-alig tud-
tam tágítani a szűk körön. Nagyobb baj,
hogy a magyar színház sem.

CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Színház

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
rottya (Három Lány kékben, Katona
József Színház)

A legjobb férfialakítás: Tordy Géza (Az
ügynök halála, Vígszínház), Blaskó Péter
(Galilei élete, Miskolc)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Eperjes
Károly (Csirkefej, Katona József Szín-
ház), Hegedűs D. Géza (Az ügynök halála,
Vígszínház)

A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Csirke-
fej, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Há-
rom lány kékben, Katona József Színház)

Különdíj: Hrabal: Őfensége pincére
voltam (Nyíregyháza)

CSÁKI JUDIT

Színház

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Füst Milán: Catullus
(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
rottya (Catullus, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Kézdy György
(A Janika, Szolnok), Benedek Miklós
(Catullus, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Ronyecz
Mária (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Derzsi
János (A kínkastély, Szolnok), Tóth Jó-

zsef (Örökösök, Szolnok) és Méhes László
(Csókos asszony, Vígszínház)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catullus,
Katona József Színház; Örökösök,
Szolnok)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ca-
tullus, Katona József Színház)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szíved-be
rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

1. Az elmúlt évadban bemutatott magyar
drámák közül a legjobbat kétségtelenül
Spiró György írta. Mögötte is sorakoznak
jók - ebből a szempontból rosszabb évad-
ban legjobbak is lehetnének -: Békés Pál
Pincejátéka és A női partőrség szeme lát-
tára című darabja, Márton László: Lep-
kék a kalapon és A kínkastély című műve,
Schwajda György Marija és a Ludas Ma-
tyi. Aztán voltak rettenetesen rosszak is .. .

2. A legjobb előadás a Székely Gábor
rendezte Catullus volt, de nagyon-nagyon
jó volt - előadásként is - a Csirkefej.
Emlékezetes volt A Janika, A kínkastély,
az Örökösök, a Ludas Matyi - ez mind
Szolnok.

3. Udvaros Dorottya Clodiája számom-
ra a „legeslegjobb" női alakítás volt. Leg-

A legjobb előadás: Csirkefej (Katona József Színház). Rendezte: Zsámbéki Gábor



jobb volt Gobbi Hildáé a Csirkefejben,
Bodnár Erikáé ugyanott.

4. „No comment."
5. Kis szerepben tetszett még sok más

is, de Ronyecz Mária percnyi jelenlétből
tudott pontos, finom és mély drámát
játszani.

6. Itt további szavazataim is lennének,
ha nem tartanám már a hármat is kicsit
soknak: Hegedűs D. Géza az Ördögök-
ben és Az ügynök halálában, Sinkó László
a Catullusban.

7. . . . és jó volt Khell Csörsz Csirkefej-
díszlete is.

8. Évek óta Szakács Györgyi valame-
lyik jelmezére szavazok; majdnem leír-
hatnám: valószínűleg ő a legjobb magyar
jelmeztervező.

9. Jordán produkciója "szőröstül-bő-
röstül" az évad egyik legjobbja; de egy
második különdíjat a nyíregyházi szín-
ház is megérdemelne.. .

CSÍK ISTVÁN Pénzügyminisztérium

Sajtóosztály

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Brecht: Galilei élete
(Miskolc, rendezte: Csiszár Imre)

A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb ,férfialakítás: Tordy Géza
(Az ügynök halála, Vígszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Barta
Mária (Fortunatus, Zalaegerszeg)

A legjobb férfi mellékszereplő: Varga
Zoltán (Csirkefej, Katona József Szín-
ház)

A legjobb díszlet: Szlávik István (Há-
rom lány kékben, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi
(Galilei élete, Miskolc)

Különdíj: Hrabal: Őfensége pincére
voltam (Nyíregyháza)

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Gyurkovics
Tibor: Fekvőtámasz

A legjobb előadás: Gorkij: Örökösök
(Szolnok, rendezte: Fodor Tamás)

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
rottya (Catullus, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Andorai Péter
(Koldusopera, József Attila Színház),
Haumann Péter (Kean, a színész, Ma-
dách Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Schubert
Éva (Szabóky Zsigmond Rafael, Játékszín)

A legjobb férfi mellékszereplő: Bozóky Ist-
ván (Szabóky Zsigmond Rafael, Játékszín)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Örökö-
sök, Szolnok; Catullus, Katona József
Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi
(Catullus, Katona József Színház; Galilei
élete, Miskolc)

Különdíj: Gyurkovics Tibor (a veszp-
rémi Fekvőtámaszban nyújtott színészi
alakításáért)

FÖLDES ANNA

Nők Lapja

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor) és Petrusevszkaja: Há-
rom lány kékben (Katona József Szín-
ház, rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Tordy Géza (Az
ügynök halála, Vígszínház), Fodor
Tamás (Lisszaboni eső, Játékszín), Kéz-
dy György (A Janika, Szolnok)

A legjobb női mellékszereplő: Békés
Itala (A női partőrség szeme láttára,
Madách Kamaraszínház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Varga
Zoltán (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb díszlet: Menczel Róbert (A
nagy fejedelem, Veszprém)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Há-
rom lány kékben, Katona József Színház,
és az egész évadban nyújtott összteljesít-
ményéért)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szíved-
be rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

Érdeklődéssel olvasom a magyar sajtóban
a színházi élet és a színházi műhelyek
irányítóinak elégedett nyilatkozatait.
Lehet, hogy ők más színházakba jártak,
más előadásokat láttak, mint mi, kri-
tikusok? Vagy a mi év közben sokat han-
goztatott elégedetlenségünk lenne arány-
talan? Hiszen most, évad végén mégis-
csak az derül ki, hogy nemis olyan nehéz a
díjakat kiosztani, több rubrikába két-
három jelöltet is tudnék állítani.

Csakhogy a mérleg nem is billeg, ha-
nem már stabilan egyetlen színház felé
húz: ha az évad programját, az előadások
összértékét vizsgáljuk, a Katona József
Színháznak egyszerűen nincs verseny-
társa. Kétségkívül itt láttuk az évad leg-
jobb - valljuk be, egyetlen igazán jó - új

A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya (Clodia) (lklády László felvételei)



magyar drámáját, és itt született meg az
évad három legjobb előadása. (Az általam
díjazottakon kívül nyugodt lelkiismerettel
idesorolnám a Catullust is.) Logikus
következtetés az is, hogy a legjobb
színészi alakításokra a legjobb elő-
adásokban, rendezésekben nyílik lehető-
ség. Pedig nagyszerű színészek nemcsak
a Katona József Színház társulatában
vannak... Ez a meggyőződésem, ez a
meggondolás vezetett, amikor legalább az
egyedi színészi teljesítményeket igye-
keztem szélesebb körből, más színhá-
zakból (is) válogatni.

KOLTAI TAMÁS

Színház

A legjobb új magyar dráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Füst Milán: Catullus
(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)

A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház) és
Udvaros Dorottya (Catullus, Katona Jó-
zsef Színház)

A legjobb férfialakítás: Kézdy György
(A Janika, Szolnok)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Mácsai
Pál (Scapin furfangjai, Szentendrei Teát-
rum) és Derzsi János (A kínkastély,
Szolnok)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catul-
lus, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Há-
rom lány kékben, Katona József Színház)

Különdíj: Ivo Krobot (az Őfensége
pincére voltam című nyíregyházi elő-
adásért)

A drámák között Spiró György színműve
csak saját versenytársa lehetett, bár azt
hiszem, egy olyan évadban is komoly
esélyes lett volna, amelyben szorosabb a
verseny. Mindenesetre a Csirkefej azon
ritka esetek egyike, amikor a gyomorszáj-
ütés esztétikai kategóriává válik. A Csir-
kefej mint előadás is joggal pályázhatott
az elsőségre, a Katona József Színház egy
másik produkciója, a Három lány kékben
és a miskolci Galilei élete mellett. A
Catullus javára szóló döntést számomra
mégis az tette egyértelművé, hogy míg az
említett darabok többé-kevésbé kijelölik a
rendezés stiláris útjelzőit, Füst Milán
heves, lírai dialógusainak színpadi jel-
rendszerét ki kellett találni. Zsámbéki
Gábor, Ascher Tamás és Csiszár Imre

kiváló rendezői munkát végzett; Székely
Gábor alkotói munkája a drámaíróéval
kongeniális.

A színészi kategóriák közül a női alakí-
tás díját képtelen voltam nem megosz-
tani. Udvaros Dorottya és Gobbi Hilda -
az előbbi nemcsak a Catullusban, hanem
a Petrusevszkaja-darabban is - megrá-
zóan tökéletes. Igazság szerint Tábori
Nórának az Öszlopos Simeon Vincénéje-
ként be kellett volna férnie melléjük har-
madiknak; a különbség szubjektíve árnya-
latnyi, »objektíve" természetesen mérhe-
tetlen. Akárcsak Kézdy György és Blaskó
Péter között. Utóbbi a Galilei címszere-
pében minden díjat és elismerést meg-
érdemel; Kézdy azonban A Janikában
olyan szánalomra méltó és nevetséges,
ironikus és groteszk, hősies és kisszerű -
egyszóval bonyolult - karaktert állított
elénk, ami totálisan lenyűgözött. Holott
még Tordy Géza (Az ügynök halála),
Fodor Tamás (Lisszaboni eső) és Jordán
Tamás József Attilája is versenyben volt.

Csomós Mari Csirkefej-beli epizódjá-
nak nálam nem akadt riválisa; Derzsi
János és Mácsai Pál között azonban nem
tudtam választani.

Antal Csaba bámulatos Catullus- dísz-
lete vizuális és játéktechnikai bravúr.
Szakács Györgyi ruhái jellemmeghatá-
rozók és figurateremtő erejűek a Petru-
sevszkaja-darabban.

Talán különös, hogy egy rendezésnek
ítélek különdíjat. Ivo Krobot az Őfensége
pincére voltam előadásával szerintem
nemcsak mint rendező, hanem mint dra-
maturg, színészpedagógus és humanista
- egyszóval mint színházi ember - is egé-
szen különleges minőséget hozott létre.

KOVÁCS DEZSŐ

Kritika

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej és Márton László: Lepkék 'a\

kalapon
A legjobb előadás: Füst Milán: Catullus

(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
rottya (Catullus, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter
(Galilei élete, Miskolc), Fodor Tamás
(Lisszaboni eső, Játékszín)

A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Galilei) (Jármay György felv.)



A legjobb női mellékszereplő: Tímár
Éva (Öszlopos Simeon, Miskolc)

A legjobb férfi mellékszereplő: Andorai
Péter (Ördögök, Vígszínház), Iglódi Ist-
ván (Tudós nők, Várszínház)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catul-
lus, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ca-
tullus, Katona József Színház)
Különdíj: -

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Új Tükör

A legjobb új magyar dráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Brecht: Galilei élete
(Miskolc, rendezte Csiszár Imre)

A legjobb női alakítás: Takács Katalin
(Kék róka, Radnóti Miklós Színpad)

A legjobb fémalakítás: Tordy Géza
(Fekvőtámasz, Pesti Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Koós
Olga (Szabóky, Játékszín)

A legjobb férfi mellékszereplő: Avar
István (Takáts Alice, Madách Kamara-
színház)

A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: Vágó Nelly (Énekes

madár, Nemzeti Színház)
Különdíj: Rubold Ödön (Énekes ma-

dár, Nemzeti Színház)

MÉSZÁROS TAMÁS

Magyar Hírlap

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Füst Milán: Catul-
lus (Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
rottya (Catullus, Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter
(Galilei élete, Miskolc)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Avar Ist-
ván (Takáts Alice, Madách Színház)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catul-
lus, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: -
Különdíj: Jordán Tamás (Amit szí-

vedbe rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

MIHÁLYI GÁBOR

Nagyvilág

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház), Ud-
varos Dorottya (Catullus, Katona József
Színház)

A legjobb férfialakítás: Sinkó László
(Catullus, Három lány kékben, Katona
József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Hunyad-
kürti György (Szent Johanna, Kaposvár)

A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi

(több előadás terveiért)
Különdíj: szolnoki Szigligeti Színház

Megállapodásunk, hogy minden meg-
gondolástól függetlenül a legjobb
teljesítményeket díjazzuk. Ezért nincs
más választásom, mint hogy a díjak
többségére a Katona József Színház
művészeit javasoljam. Az idei évadban
egyértelműen versenytársaik fölébe
nőttek. Igaz, olyan kiváltságos feltételek
között dolgozhat-nak, amelyek más
társulatoknak nem adatnak meg. Hiszen
az ország néhány legjobb rendezője
irányítja egy olyan, csupa kitűnő
színészből álló gárda munkáját, amely
még ma is hajlandó az ár el-len úszni,
azaz - anyaszínházára, főmunkahelyére
koncentrálja színészi energiáit. (Igaz, ez
azután másutt bejön...) A
Sztanyiszlavszkij legjobb hagyományait
követő színház gondolkodásában, világ-
látásában elég mai ahhoz, hogy egy szé-
lesebb értelmiségi közönséget vonzzon
háromszázötven személyes nézőterére.
Sikerültebb produkcióikat tehát addig
tudják műsoron tartani, míg meg nem
unják. Ez viszont lehetővé teszi, hogy az
új darabokat addig próbálják, amíg maxi-
malista igényeiknek megfelelő színvona-
lon el nem készül az előadás. Az új
bemutató színvonala és sikere tovább
biztosítja a kedvező munkafeltételeket.
A színház rangos külföldi meghívásai és
remélhető sikerei is növelik a színház
hazai közönségvonzását.

Gondoltam is arra, hogy tulajdonkép-
pen különdíjjal kellene jutalmazni a Ka-
tona József Színház társulatát, ideszá-
mítva Ascher Tamást is (Petrusevszkaja-

A legjobb férfialakítás: Tordy Géza (Willy Loman)



A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Anya) a Csirkefejben

rendezéséért), már csak azért is, hogy
másokat is jutalmazhassunk, olyanokat,
akik nehezebb feltételek között is jelen-
tőset alkottak. Például Fodor Tamást,
Csáth Géza darabjának megrendezéséért,
Kézdy Györgyöt e darab főszerepéért,
Csákányi Esztert Szent Johanna-
alakításáért. Igy persze nem javasolhat-
nám különdíjra a szolnoki Szigligeti
Színházat, ahol még a kudarcok is jelen-
tősebbnek tűntek, mint másutt a közép-
szerű sikerek. Szomorú jelenség viszont,
hogy az előadások díszletei egyre fantá-
ziátlanabbak, érdektelenebbek - e téren

még a Katona József Színház is elma-
rasztalható.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Mozgó Képek

A legjobb új magyar dráma: József Attila:
Amit szívedbe rejtesz, Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Amit szívedbe rejtesz
(Radnóti Miklós Színpad, rendezte:
Gáspár János)

A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Jordán Tamás

(Amit szívedbe rejtesz, Radnóti Miklós
Színpad) és Varga Zoltán (Csirkefej, Ka-
tona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: -
A legjobb férfi mellékszereplő: Derzsi

János (A kínkastély, Szolnok)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -
Különdíj: -

NÁNAY ISTVÁN

Színház

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Füst Milán: Catullus
(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Do-
rottya (Catullus, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Safranek Károly
(Őfensége pincére voltam, A bolond, Pat-

A legjobb férfi mellékszereplő:
Varga Zoltán a Csirkefej Srác-szerepében

kánykirály, Nyíregyháza), Kézdy György
(A Janika, Szolnok)

A legjobb női mellékszereplő: Gaál
Erzsébet (A bolond, Nyíregyháza)

A legjobb férfi mellékszereplő: Tóth
József (Örökösök, A Janika, Szolnok)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catul-
lus, Katona József Színház; Örökösök,
Szolnok)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ca-
tullus, Három lány kékben, Katona József
Színház)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szíved-
be rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catullus)



1. Spiró György Csirkefeje vitathatatlanul
az évad legjelentősebb új magyar drá-
mája, elsősorban kivételesen erős társa-
dalmi érzékenysége és kíméletlenül pon-
tos állapotrajza teszi kiemelkedővé.

Egyébként a több mint húsz bemutatott
új magyar darab többsége tartalmilag
érdektelennek, formailag kiérleletlennek,
dramaturgiailag átgondolatlan-nak,
sikerületlennek bizonyult, nem egy a
bemutathatóság szintjét is alig ütötte meg
(mindenekelőtt Gerencsér Miklós Ferde
háza, de Vészi Endre Le az öregek-kelje
vagy Gyurkovics Tibor Bombatölcsére
is).

,.Ugyanakkor más-más szempontból fel
kellett figyelni Schwajda György, Békés
Pál és Márton László két-két művére,
illetve örömmel nyugtázhattuk Határ
Győző magyarországi drámabemutató-ját,
A patkánykirályt. Schwajda Marija sok évi
kényszerű hallgatás után is bizonyította az
írói részletekben megmutatkozó
kvalitásait, akárcsak a szerző legújabb
műve, a Ludas Matyi. De a kitűnő alapöt-
letekből és a remek részletekből egyik
esetben sem született igazi remekmű.
Békés Pál Pincejátéka és A női partőrség
szeme láttára című komédiája a dráma-
írói eszközöket biztosan kezelő író profi
színpadi szerzővé éréséről tanúskodik.
Márton László sajátos hangvételű, a dráma
műfaji kereteit feszegető darabjai (Lep-
kék a kalapon, A kínkastély) egy fiatal
drámaíró-nemzedék sok szempontból új
szemléletű megnyilatkozási formáját kép-
viselik, s kihívást jelentenek a hivatásos
színház bevált gyakorlatával szemben.

2. Nemcsak az évad átlagszínvonalá-
hoz igazított relatív mérce alapján, ha-
nem abszolút értelemben véve is jó pro-
dukció volt a Játékszín Vendégsége és
Szabóky Zsigmond Rafaele, a nyíregyhá-
ziak A patkánykirálya és A bolondja, a
Vígszínház Az ügynök halála című Miller-
bemutatója és a Csókos asszony ope-
rettremeklése, a szolnokiak Örökösökje és
A kínkastélya vagy Csiszár Imre két
munkája: Miskolcon a monumentális
Galilei élete és Dunaújvárosban Nagy
András Báthory Erzsébete (ez utóbbi a
várszínházi premierrel ellentétben iga-
zolta a mű erényeit!).

Néhány kitűnő előadást is láthattunk.
Mindenekelőtt a Csirkefejet, aztán Szol-
nokon A Janikát, Nyíregyházán Hrabal
Őfensége pincére voltam című darabját,
valamint Jordán Tamás Amit szívedbe rej-
tesz című József Attila-estjét.

Székely Gábor Füst Milán-rendezése
nem egyszerűen kitűnő előadás, hanem
színpadi műalkotás. Minden végiggondolt
és pontosan megformált részlet egy
lenyűgöző szellemi-művészi kompozíció
létrejöttét szolgálja. A szubjektív
indíttatású, de általános érvényű emberi
tragédiák szövedékét ábrázoló írói remek-
mű szuverén, kongeniális rendezői-szín-
padi mása született meg.

3. A jó s kitűnő előadásokban számos
remek színészi teljesítménnyel találkoz-
hattunk. A nőknél Udvaros Dorottya
rendkívül sokszínű és mély alakításai
(mindenekelőtt a Catullusban, de a Ven-
dégségben és a Három lány kékben című
produkcióban is) mellett Gaál Erzsébet

szerepeit kell említenem. A patkányki-
rályban és A bolondban a színészi létezés
különösen intenzív, a magyar színpado-
kon ritka módját teremtette meg. De
emlékezetes volt Gobbi Hilda, Bodnár
Erika (Csirkefej), Csomós Mari (Csirke-
fej, Catullus), Koós Olga (Szabóky),
Olsavszky Éva (Hosszú út az éjszakába),
Barta Mária (Fortunatus), Tímár Éva
(Báthory Erzsébet), Varga Kata (Úri muri)
figuraformálása is.

A férfiak között Safranek Károlyt azért
szeretném kiemelni, mert érzékeny és
intenzív színpadi létezésmódjával az egyik
meghatározó színészi tényezője annak a
határozottan kitapintható nyíregyházi
művészi profilnak, amely elsősorban Ivo
Krobot Hrabal-rendezésének kiemelkedő
fontosságú és tökéletes közösségi
teljesítményre épülő előadásában, illetve
Salamon Suba László két rendezésé-ben
(A patkánykirály, A bolond) testesült meg.
Kézdy György A Janikában egy esendő
ember tragédiájának megrendítő
mélységeit mutatta meg - hallatlanul
magas színvonalon. Mellettük Varga
Zoltán és Vajda László (Csirkefej), Bene-
dek Miklós (Catullus), Tóth József (Örö-
kösök, A Janika), Balkay Géza (Vendég-
ség, Hosszú út az éjszakába), Blaskó Péter
(Galilei élete), Tordy Géza (Az ügynök
halála), Fodor Tamás (Lisszaboni eső),
Derzsi János (A kínkastély), Méhes Lász-
ló (Csókos asszony), M. Horváth József
(A hajó) alakítása volt kimagasló.

4. Jordán Tamás József Attila-estje
egészen különös és megrendítő színházi-
emberi élménnyel ajándékozza meg a
nézőket. A versekkel kiegészített Szabad
ötletek jegyzéke két ülésben megidézi a
József Attilai sorsot, ugyanakkor túlmutat
a művész tragédiáján. A fülhallgatón
közvetített, suttogott József Attila-szöveg
úgy lüktet a fülünkben-agyunkban,
mintha saját legbensőbb énünk titkai
fogalmazódnának meg. A semmilyen
megszokott színházi formához nem
hasonlítható, személyiség-felkavaró este az
évad egyik legnagyobb és legmélyebb
hatású színházi eseménye volt.

PÁLYI ANDRÁS

Színház

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula:
Attila éjszakái

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya
(Három lány kékben, Katona József
Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Három lány kékben) (lklády László felvételei)



A legjobb férfialakítás: Varga Zoltán
(Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház) A

legjobb férfi mellékszereplő: Tóth
József (Örökösök, Szolnok)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catullus,
Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Há-
rom lány kékben, Katona József Színház)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szíved-
be rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

P. MÜLLER PÉTER

JPTE Irodalomtudományi Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Tordy Géza (Az
ügynök halála, Vígszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Dunai
Károly (Knock, Kaposvár)

A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Ruszt József (a zalaegerszegi

Hevesi Sándor Színház ötéves igazgatá-
sáért, művészeti irányításáért)

Szavazni mindig könnyebb, mint indo-
kolni, jutalmat osztani mindig hálásabb
feladat, mint a jutalmakat érvekkel meg-
támogatni. Ez az évad végi kritikusi gesz-
tus éppúgy az értékelést helyezi előtérbe,
mint általában a kritika, és az elemzés
háttérbe szorul, vagy akár el is marad.
Külön szerencsének tartom, hogy az
általam legjobbnak tartott produkciókat
és alakításokat épp e lap hasábjain mó-
domban állt részletesen taglalni - így fel-
mentve érzem magam az újbóli elemzés
kötelezettsége alól.

Az évad általam látott előadásainak
díszletei és jelmezei között nem volt
reveláló erejű, és a több jó közül nem tar-
tottam indokoltnak egyet sem legjobb-
ként kiemelni.

Ami a különdíjat illeti: noha a szavazás
mindig az előző évadot értékeli, azt
hiszem, ez a díj ad alkalmat arra, hogy ne
csak évadon belüli, hanem hosszabb távú
értékszempontokat is érvényesítsünk.
Már a tavalyi különdíj indoklásában is
elhangzott, hogy azt a díjazottnak

már az előző évben meg kellett volna
kapnia. Ruszt Józsefnek egy ötéves szín-
házvezetői, művészeti munka elismeré-
seképpen adom a különdíjat. Nem egyes
produkciókért, nem ottani rendezései-ért,
hanem a zalaegerszegi színház meg-
alapításáért, művészi arculatának alakí-
tásáért, a társulatépítői, színésznevelői
munkáért, amit nem lehet évadonkénti
bontásban elismerni, csak egy többéves
folyamatban. Es mivel most megválik az
együttestől, helyénvalónak látom ezzel a
gesztussal megemlékezni erről az ötévi
munkáról.

RÓNA KATALIN

Film Színház Muzsika

A legjobb újmagyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Füst Milán: Catullus
(Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)

A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya
(Catullus, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Tordy Géza (Az
ügynök halála, Vígszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Szirtes
Gábor (Galilei élete, Miskolc)

A legjobb díszlet: Vayer Tamás (Galilei
élete, Miskolc)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (több
előadás terveiért)

Különdíj: -

SZÁNTÓ JUDIT

Magyar Színházi Intézet

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Spiró György: Csir-
kefej (Katona József Színház, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Gaál Erzsébet (A
patkánykirály, A bolond, Nyíregyháza)

A legjobb férfialakítás: Varga Zoltán
(Csirkefej, Katona József Színház)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szívedbe rejtesz) (Helyey Zsuzsa felvétele)



A legjobb női mellékszereplő: Vándor
Éva (Szabóky Zsigmond Rafael, Játékszín)

A legjobb férfi mellékszereplő: Derzsi
János (A kínkastély, Szolnok)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (A kín-
kastély, Örökösök, Szolnok)

A legjobb jelmez: El Kazovszkij
(Vesze-

delmes viszonyok, Pesti Színház)
Különdíj: Hrabal: Őfensége pincére

voltam (a nyíregyházi társulatnak)

A valamilyen kategóriában felsoroltakon
kívül még néhány emlékezetes produk-
ció - Galilei élete, Három lány kékben,
Ördögök, A Janika, Velencei terecske, A
hajó -, ezek maradnak meg bennem az
elmúlt évadból. Együttvéve tucatnál
valamivel több. Ehhez hozzászámítom
még azokat a drámákat, illetve alakításo-
kat, melyek közvetlenül a kategóriagyőz-
tesek után következnek rangsorban: a
magyar drámák közül az Attila éjszakáit,
a férfi főszereplők közül Fodor Tamást
(Lisszaboni eső), Nemcsák Károlyt (Az
élet álom), Blaskó Pétert (Galilei élete), a
nők közül Udvaros Dorottyát (Három
lány kékben), az epizodisták galériájából
Eperjes Károlyt és Vajdai Vilmost (Csir-
kefej), M. Horváth Józsefet (A hajó),
Méhes Lászlót (Csókos asszony), illetve
Koós Olgát (Szabóky), Barta Máriát (For-
tunatus), Molnár Piroskát és Lázár Katit
(Velencei terecske) - voltak pirosbetűs
esték a szezonban. Szerencsére a színház
céhes iparág marad; bármily mostohák
az anyagi körülmények, bármily zilált a
működés, bármily igénytelen vagy fo-
gyatkozó a közönség - ha épp nem randa-
lírozza szét az előadást -, az emberi-
művészi minőség megáll a viharban
(vagy a sivatagban). Ennyi - nem több, de
nem is kevesebb -, amivel a jövőre nézve
biztathatom magunkat.

Még két megjegyzést. Bár nem kíván-
koznak kategóriájuk élére, mégis kiemel-
nék három új magyar színdarabot. A
magyar dráma hagyományos messianisz-
tikus küldetéstudatának hatására a kri-
tika hajlamos lebecsülni az igényes szó-
rakoztatás valőrjeit, akkor is, ha külföld-
ről erednek (szilárd meggyőződésem,
hogy a Veszedelmes viszonyokkal szem-
beni abszolút elutasítás is ebben az atti-
tűdben gyökerezik), de sokszoros indu-
lattal, ha honi talajon merészelik felütni
fejüket. Nem állítom, hogy Gyurkovics
Fekvőtámasza, Békés Pál A női partőrség
szeme láttára című műve s még kevésbé,
hogy Munkácsi Miklós Lisszaboni esője
remekművek - de bizonyos, hogy új han-
got ütnek meg komor és fennkölt drá

maírásunkban: honi témák, honi motí-
vumok közvetlen ábrázolásával szóra-
koztatnak, s dialógusuk helyenként meg-
üti az irodalmi igényességű szórakozta-
tás világszínvonalát. Remélem, a fogad-
tatás nem veszi el a szerzők s követőik
kedvét a folytatástól.

A másik: a nyíregyházi Hrabal-előadás,
tudom, a határán mozog a különdíj-kate-
góriának. Én mégis, meglehet, önkénye-
sen, átemelem ezen a határon: túl mű-
sorpolitikát formáló vezetésen, túl írón,
rendezőn, tervezőn, egyes színészeken
az előadást össztársulati produktumnak
érzem. Egy csapat ugrotta át a saját
árnyékát, bebizonyítva, hogy a céhszel-
lem jegyében még a fizikai törvények is
legyőzhetők. (Csak a címet, csak azt tud-
nám feledni! Hailé Szelasszié császár
volt, tehát a pincér nem Fenséget, hanem
Felséget szolgált ki. Sőt, ha már a múlt
rossz emlékű figuráinál tartunk: nem SS-
Waffen, hanem Waffen-SS.)

SZŰCS KATALIN

Kritika

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Hrabal: Őfensége
pincére voltam (Nyíregyháza, rendezte:
Ivo Krobot)

A legjobb női alakítás: Gaál Erzsébet
(A patkánykirály, Nyíregyháza)

A legjobb fémalakítás: Blaskó Péter
(Galilei élete, Miskolc), Safranek Károly
(Őfensége pincére voltam, A patkányki-
rály, Nyíregyháza)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József
Színház) A legjobb férfi mellékszereplő: -

A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Csirke-
fej, Katona József Színház), Vayer Ta-
más (Galilei élete, Miskolc)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ga-
lilei élete, Miskolc)

Különdíj: Radnóti Miklós Színpad (új
törekvéseiért, a Szóváltásért, a Felolvasó
Színpadért)

Ami a legjobb új magyar drámát és a leg-
jobb rendezést vagy előadást (?) - azt
hiszem, ez még mindig nem tisztázott
megnyugtatóan - illeti, nem volt igazán
nehéz a választás (jóllehet számomra
három produkció jöhetett szóba: Ivo
Krobot rendezése mellett Zsámbéki Gá-
bor Spiró-rendezése és a Csiszár Imre
rendezte Galilei élete), a színészi alakítá-
sokat tekintve már inkább. (Ezért nem

tudok férfi mellékszereplőt választani.)
Az egyes kategóriákban adott voksaim'
összessége azért, úgy érzem, kiadja azo-
kat az előadásokat, amelyek véleményem
szerint kiemelkedők voltak az évadban.
A nyíregyházi Hrabal-bemutató az vala-
mi más, több ennél, színészi önfelfede-
zés és felfedeztetés; nyújtózkodás a még-
oly nívós megszokásból; „nyelvgyakor-
lás"; mégha a kezdetek természetes apró
egyenetlenségeivel is, de stílbravúr, vagyis
az a bizonyos ritka színházi „csoda".

TARJÁN TAMÁS

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Magyar Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Spiró György:
Csirkefej (Katona József Színház)

A legjobb előadás: Csáth Géza: A Ja-
nika (szolnoki Szigligeti Színház, ren-
dezte: Fodor Tamás)

A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter
(Galilei élete, miskolci Nemzeti Szín-
ház) és Kézdy György (A Janika, szol-
noki Szigligeti Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Csomós
Mari (Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Derzsi
János (A kínkastély, szolnoki Szigligeti
Színház)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (Catul-
lus, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Füzy Sári (Csirkefej,
Katona József Színház)

Különdíj: Jordán Tamás (Amit szíved-
be rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

Egyetlen kategóriában sem volt könnyű
a választás, sőt az egyikben csak a meg-
osztást találtam igazságosnak. A magyar
színházat régi gondjai idén is nyomták,
sőt újakkal is kellett küzdenie ebben az
évadban - a kiváló és jó előadások: a kí-
nálat viszonylag tág köre azonban olyan
öröm, amit épp a szavazás alkalma tuda-
tosíthat.

ZAPPE LÁSZLÓ

Népszabadság

A legjobb új magyardráma: Spiró György:
Csirkefej

A legjobb előadás: Brecht: Galilei élete
(Miskolc, rendezte: Csiszár Imre), Spiró
György: Csirkefej (Katona József Szín-
ház, rendezte: Zsámbéki Gábor)



játékszín

A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda
(Csirkefej, Katona József Színház), Tímár
Eva (Báthory Erzsébet, Dunaújváros)

A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter
(Galilei élete, Miskolc), Varga Zoltán
(Csirkefej, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Igó Éva
(Csókos asszony, Vígszínház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Mácsai
Pál (V. Henrik, Várszínház)

A legjobb díszlet: -

A legjobb jelmez: -
Különdíj: Jordán Tamás (Amit szíved-

be rejtesz, Radnóti Miklós Színpad)

Az évad legjobb teljesítményeit tekintve
alighanem színvonalasabb volt az utóbbi
éveknél, ami persze nem zárja ki, hogy az
átlagos szint tovább csökkent. Ez azonban
nem könnyíti meg a szavazást. Ha az
élvonal mind jobban elszakad a mezőny
többségétől, ezzel ugyan szűkül a választ-
hatók köre, viszont azon belül több az
említésre érdemes produkció. Amiben
biztos vagyok, hogy az évad legjobb új
magyar drámája, de talán az egyetlen
igazi drámája a Csirkefej, s hogy a legjobb
előadások között is meg kell említeni,
hiszen a darab mélyrétegét, lényeges tar-
talmait Zsámbéki Gábor rendezése tárta
fel igazán. A minden részletében kidol-
gozott játéknak tulajdonképpen vala-
mennyi résztvevőjét díjazni lehetne. A
Galilei élete miskolci előadása és Blaskó
Péter alakítása az értelembe vetett hit
manapság szokatlan kinyilatkoztatásával,
bensőséges megvallásával emelkedett ki
az évadból. E kettő mellett azonban még
megemlíteném a Horvai István rendezte
Oszlopos Simeont (Pesti Szín-ház), a
Szikora János által rendezett Az ügynök
halálát Tordy Géza főszereplésével
(Vígszínház) és a prágai Ivo Krobot
rendezte nyíregyházi Hrabal-előadást, az
Őfensége pincére voltamot.

Jordán Tamás József Attila feljegyzé-
seinek előadásával mindenképpen fontos
kulturális tettet hajtott végre, ami több
mint színészi szerepformálás. El-ismerést
leginkább a különdíj szolgálná
méltóképpen.

Feltűnően jó díszletre és jelmezre nem
emlékszem, az ellenkezőjére inkább - de
ezúttal nem erre szavazunk. A kiemelke-
dően jó előadások persze hozzájuk méltó
díszletek között és illő ruhákban jelentek
meg, úgyhogy talán Khell Csörsz és Füzy
Sári (Csirkefej), meg Vayer Tamás és Sza-
kács Györgyi (Galilei élete) díjazhatók.

BÉCSY TAMÁS

Jó témák - álmonológokban

A görögök még nem hitték, hogy az írói
tevékenységet nem lehet a kézművese-
kével azonos szóval jelölni, mert egy köl-
temény bonyolultabb, mint egy szék, egy
dráma, mint egy saru. Tudták, hogy az
írói mű, miként bármely kézművesipari
termék, úgy jön létre, hogy valamilyen
anyagból valami új dolgot megformál-
nak. Es ők nemcsak tudták, de tanították,
és íróik a gyakorlatban sem felejtették el:
ahhoz, hogy valamiből valami új formá-
lódhasson, bizonyos törvényszerűségeket
kell életbe léptetni. Olyanokat, amelyek
biztosíthatják, hogy az éppen adott
valamiből az éppen szándékozott új va-
lami úgy formálódjon meg, hogy meg-
feleljen saját fogalmának. Egyvalamiből
ugyanis többféle új másvalamit lehet
általában csinálni. Mind Platónt, mind
Arisztotelészt foglalkoztatta az a kérdés,
hogy bárminek a definíciójában azt kell-e
leírni, amiből lett a dolog, vagy azt, amivé
lett, illetve amivé lehetett volna. Ha azzal
határozzák meg, amiből lett, a definíció a
múltra, az előzményre való vonatkozás
révén írja le a dolgot. Azt, hogy a saru
bőrből készült. Az a definíció, amely azt
írja le, hogy a dolog mivé fejlődött, mivé
nőtt avagy mivé lett, azt a különbséget is
rögzíti, amely az adott dolgot
megkülönbözteti az előző tartalmaktól és
formáktól. Azt, hogy egyvalamiből
többféle másvalami újat lehet formálni, a
görögöknél az irodalom esetében a mí-
tosz bizonyítja, amelyből epikus művet és
drámát egyaránt lehet létrehozni. A mi
esetünkben ugyanez a téma. Nem kell
bizonygatni, hogy egy irodalmi mű konk-
rét vizsgálata nem lehet sem megfelelő,
sem elegendő, ha az „amibőlt", a témát
vizsgáljuk, s erről bizonygatjuk, milyen
fontos, milyen nagyszerű stb. A témák
zöméből ma is születhet epikus és drámai
mű, ezért fontos annak a definíciója,
illetve elemzése, amivé a téma lett. Mivel
itt az „amiből" és az „amivé" között nem
spontán folyamatok halad-nak, hanem
egyvalaki szándékolt tevékenysége, az
alkotómunka, továbbá mivel az „amiből"
többféle „amivé" formálódhat, az
„amivé" definíciója, illetőleg elemzése
éppolyan alapvetően fontos a többfajtájú
„amivé" megkülönböztetésé-

hez, miként azoknak a törvényszerűsé-
geknek az ismerete, illetőleg elemzése,
amelyek az „amibőlt" a saját fogalmának
megfelelő új „amivé" formálják. Arisz-
totelész ezért foglalkozott a Poétikában a
dráma „csinálásának", elkészítésének
törvényszerűségeivel.
Ő természetesen nem hitt abban a té-

vedésben, miszerint annyi drámaelmélet
vagy dramaturgia van, ahány dráma. Ez
annyit jelentene, hogy egy téma drámává
történő megformálásában annyiféle tör-
vényszerűség működik, ahány dráma van.
Ha a létrejött mű a maga egészében vitat-
hatatlanul egyedi, egyszeri és megismé-
telhetetlen, nem minden ízében egyedi és
egyszeri. Ha az lenne, nem is ismernénk
fel mint drámát. Ahhoz, hogy az
életanyagból a saját fogalmának megfe-
lelő új valami, dráma formálódjon meg,
nélkülözhetetlenül szükség van - még ma
is! - törvényszerűségekre. Ezeket nem
lehet azzal a hittel mellőzni, hogy a zseni
úgyis maga teremti a törvényszerű-
ségeket, sem azzal, hogy csak az irodal-
márok hiszik, miszerint minden műalko-
tásnak vannak közös törvényszerűségeik.

Mindezeket azért bocsátottuk előre,
mert az elmúlt évadban bemutatott ma-
gyar drámákról azt kell mondanunk: a
témák - az „amiből" - sokkal-sokkal
érdekesebbek, fontosabbak és a lénye-
gekre rámutatóbbak, mint „amivé" for-
málódtak, a drámák. De az előzmény, a
téma még nem a mű, az „amivé" csak
részben ítélhető meg általa.

Nyilván nemcsak pillanatnyi aktualitás
rejlik abban a témában, hogy a házépítés
és a pénzszerzés és a kettőnek összekap-
csolása kiölheti-megölheti az emberek
érzelemvilágát, szétdúlhatja kapcsolatai-
kat. Gerencsér Miklós Ferde ház című
írása ebből a témából formálna drámát.
Egy család nagy erőfeszítéssel és az apa
szaktársainak önfeláldozó segítségével
felépítette családi házát. Amikor végre
vége a sok évig tartó kemény és a család
minden tagjának a szabadidejét elvevő
munkának, azt az ajánlatot kapják, adják
el a házat. Annyit kapnának érte,
amennyiből újat építhetnének, és
mindenki-nek még meglehetősen sok
pénze is maradna. Vannak a családban,
akik kínlódnak amiatt, hogy sosincs
pénzük, s ezért elfogadnák az ajánlatot;
másoknak elege volt a sok gürcölésből,
élni akarnának. Az apa - a legjobban
megformált alak - régi szaktársai előtt
szégyellené is magát,


