
SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 1987/88.
A legjobb új magyar dráma: SÜTŐ ANDRÁS: ÁLOMKOMMANDÓ
A legjobb előadás: ERDMAN: AZ ÖNGYILKOS (kaposvári Csiky Gergely Színház, rendezte: ASCHER TAMÁS)
A legjobb női alakítás: TÖRŐCSIK MARI (Kozma, Pesti Színház és Az oroszlán télen, József Attila Színház)
A legjobb férfialakítás: KOLTAI RÓBERT (Az öngyilkos, Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő: PAP VERA (Kozma, Pesti Színház és A vágy villamosa, Vígszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: KULKA JÁNOS (Az öngyilkos, Kaposvár)
A legjobb díszlet: CSIKÓS ATTILA (Doktor Zsivago, Szolnok)
A legjobb jelmez: SZAKÁCS GYÖRGYI (több munkájáért)
Különdíj: -

BARABÁS TAMÁS

Új Tükör

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-

kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,

rendezte: Ascher Tamás)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari

(Kozma, Pesti Színház és Az oroszlán
télen, József Attila Színház)

A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly

(A hetvenkedő katona, Radnóti Miklós
Színpad)

A legjobb női mellékszereplő: Pap Vera
(Kozma, Pesti Színház, A vágy villamo-
sa, Vígszínház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Kálmán
György (Úri divat, Radnóti Miklós Színpad)

A legjobb díszlet: Fehér Miklós (A pad-
lás, Vígszínház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Az
öngyilkos, Kaposvár, A revizor és Eskü-
vő, Katona József Színház)

Különdíj: Hofi Géza (Az élelem bére,
Madách Kamara)

Kornis Mihály Kozmájára szavaztam

volna, de az nem versenyezhet, mert
pesti premierjét néhány évaddal
megelőzte egy kaposvári bemutató. Így
Sütő András Álomkommandója és
Gosztonyi János Andrássy út 60.-ja
között alakult ki komoly verseny a -
szabad így mondani? - szívemben,

amelybe picikét Presser-Sztevanovity-

Horváth A padlása is bele-szólt, de nem
túl komolyan. Sütő darabját
egyetemesebbnek érzem Gosztonyiénál.

A legjobb rendezés díja nálam a szezon
végéig Zsámbéki Gábornak volt

fenntartva A revizorjával, de aztán jött

valami, ami még jobban tetszett: Az
öngyilkos Ascher Tamás rendezésében.

Egyébként kitűnő rendezés még, szerin-
tem, a Sík Ferencé (Alomkommandó), a

Horvai Istváné (Kozma), a Márton And-

rásé (Andrássy út 60.), a Marton Lászlóé

(A padlás), a Taub Jánosé (A hetvenkedő
katona), a Verebes Istváné (Úri divat), a
Csiszár Imréé (Háztűznéző, Pécs) s né-
hány súlyos hibája ellenére is a Szikora
Jánosé (A vágy villamosa).

Milyen nagyszerű volt Vári Éva (Anyánk
napja és Háztűznéző), Básti Juli (A revi-
zor), Bodnár Erika (Az apa), Hernádi
Judit (Ninocska), Almási Éva (A vágy vil-
lamosa), Voith Ági (A kaktusz virága),
Pogány Judit (Az öngyilkos), Igó Éva (A
padlás) és mások. A legeslegjobban még-
is Törőcsik Mari (Kozma - Az oroszlán
télen) ragadott meg.

Ugyanilyen erős a verseny a férfiak
között. Sorolom „elragadtatásaimat": Kol-
tai Róbert (Az öngyilkos), Kern András

(Álomkommandó), Cserhalmi György (Az
apa), Sinkó László (Esküvő), Bán János

és Blaskó Péter (A revizor), Garas Dezső

(Az oroszlán télen), Gáspár Sándor (Egy
őrült naplója és A hetvenkedő katona),
Bánffy György (A magyar Mölders), Bod-

rogi Gyula (A kaktusz virága) és - csak
célfotó tudna dönteni - Eperjes Károly (A
hetvenkedő katona).

Tábori Nóra (A padlás és Vizsgák és
fegyelmik), Spolarics Andrea (Szénaláz),
Eszenyi Enikő (Kozma), Máthé Erzsi és
Szirtes Ági (Esküvő), Varga Mari (A het-
venkedő katona) szerepelnek listámon
mint a legjobb női mellékszereplő díjának
várományosai - s végül Pap Verának íté-
lem (Kozma és A vágy villamosa). Ugyan-
ez férfiban: Gelley Kornél (Esküvő és A
revizor), Újlaki Dénes (A revizor), Seres
Zoltán (A padlás és Álomkommandó),
Újréti László (Nem fizetünk és Me and

Idén huszonöt kritikus szavazott. A legjobbnak ítélt teljesítmények skálája meglehetősen
széles; s ez legalább két dologra enged következtetni. Az egyik: az egyre nehezedő körül-
mények ellenére sokan még mindig eljutnak vidékre, s rendületlenül nézik az előadáso-
kat. A másik: bizonyos kategóriákban sok jó volt, de köztük kevés legjobb-esélyes. Ez
utóbbiból kitűnik, hogy revelatív, messze kiugró, az egész évadot meghatározó produkció
nemigen akadt. Valamint kitűnik az is, hogy a szavazó kritikusok mezőnye éppoly hetero-
gén, mint az általuk megítélt-megbírált színházaké; hogy a kritikusgárdában is mutat-
koznak - szerencsére - ízlés-, mentalitás-, személyiségbéli differenciák. A szavazatok
részletes-tüzetes átböngészése nemcsak a verseny részleteire, hanem a kritikusok
elfogultságaira - s ez természetes kritikusi jellemző - is fényt derít.

Ami a szavazatok arányát s ilyenformán a győztesek névsorának kialakulását illeti: a
tavalyi, tavalyelőtti s még régebbi gyakorlat szerint jártunk el. A szavazatok ötven száza-
lékánál többet a győztes csak egy kategóriában mondhat magáénak: ismét Szakács
Györgyi jelmezeit tartották a legjobbnak huszonöt kritikus közül tizenhatan. Másutt a
végül legjobbnak ítélt legfeljebb tíz szavazatot kapott - és ismét akadt egy olyan kategó-
ria, amelyben a díjat nem tudtuk kiadni. A különdíjnál tizenhétféle szavazat érkezett; s
közülük a legtöbb - nyolc - nem ítélte oda egyetlen produkciónak sem.
A legjobb előadás kategóriájában a győztes kaposvári produkció két szavazattal kapott
többet, mint a Katona József Színházban bemutatott Gogol-előadás, A revizor. A legjobb
férfialakítás kategóriájában mindössze egyetlen szavazatkülönbséggel nyert Koltai Róbert
Eperjes Károly előtt. A mellékszereplők esetében - mint eddig már többszöris - akadtak
olyanok, akik főszerepként szavaztak ugyanarra az alakításra (vagy színészre); s bár mind
Kulka János, mind Pap Vera a mellékszereplők kategóriájában is a legtöbb szavazatot kapta,
mindkettőjüknél hozzászámolható - meg is tettük - a, főszerepre adott szavazat.



My Girl), Gálffi László (A nadrág), Lőte
Attila (Szénaláz) - és a győztes: Kálmán
György (Úri divat).

Khell Zsolté (Az öngyilkos) vagy Fehér
Miklósé (A padlás) a legjobb díszlet; az
utóbbit választottam. Jánoskúti Márta
(A vágy villamosa) vagy - megint - Sza-
kács Györgyi (Az öngyilkos, A revizor,
Esküvő) tervezte a legjobb jelmezeket?
Itt is az utóbbit írom a listára. A külön-
díjat pedig kaphatná a Radnóti Miklós
Színpad, az utóbbi évadban elért jelen-
tős fejlődéséért, kaphatná Gáspár Sán-
dor a Gogol-monodrámáért, és kaphatná
- jó lenne, ha ő kapná - Hofi Géza, aki Az
élelem bére című műsorával ötszázas szé-
riájú Hoféliáját is felülmúlta.

BARTA ANDRÁS

Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula:
Mohács és Gosztonyi János: Andrássy út
60.

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-
kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Kozma, Pesti Színház)

A legjobb fémalakítás: Koltai Róbert
(Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb női mellékszereplő: Molnár
Piroska (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: Nemcsák
Károly (A hetvenkedő katona, Radnóti
Miklós Színpad)

A legjobb díszlet: Fehér Miklós (A pad-
lás, Vígszínház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Az
öngyilkos, Kaposvár)

Különdíj: A hetvenkedő katona (Rad-
nóti Miklós Színpad)

BÉRCZES LÁSZLÓ

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: -
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly

(A hetvenkedő katona, Radnóti Miklós
Színpad)

A legjobb női mellékszereplő: Kiss And-
rea (Úri muri, Pécsi Nyári Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Gyuricza
István (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb díszlet: Csikós Attila (Doktor
Zsivago, Szolnok)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Az
öngyilkos, Kaposvár)

Különdíj: -

Nem volt kivételes, meghatározó elő-
adás.

Amire majdnem szavaztam: Az öngyil-
kos (rendezte: Ascher Tamás), Úri muri
(Jordán Tamás), A hetvenkedő katona
(Taub János), A revizor (Zsámbéki Gá-
bor), Hamlet (Tompa Gábor - Kolozsvár).

Az alakításokról: örömmel szavaztam
volna még Koltai Róbert (Az öngyilkos),
Czikéli László (Kényes egyensúly) és Balkay
Géza (csak az idén láttam az Utazás az
éjszakába című előadást) alakítására. Mel-
lékszereplőként kiemelkedőnek tartom
Gáspár sándor (A hetvenkedő katona) és
Benedek Miklós (A revizor) játékát.

BOGÁCSI ERZSÉBET

Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: -
A legjobb női alakítás: Pap Vera (A vágy

villamosa, Vígszínház)
A legjobb fékalakítás: Nemcsák Károly

(Andrássy út 60., Radnóti Miklós Színpad)
A legjobb női mellékszereplő: a kapos-

vári Csiky Gergely Színház tagjai között
megosztva

A legjobb férfi mellékszereplő: a kapos-
vári Csiky Gergely Színház tagjai között
megosztva

A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (több

előadás kosztümjeiért)
Különdíj: Egy kiállítás képei (kaposvári

Csiky Gergely Színház, rendezte: Ács
János)

Nincs értelme faggatni az emlékezetet. A
legjobbat illető díjra úgysem érdemes az,
amely nem maradt fenn a rostán.
Márpedig az idén feledhetetlen édeskevés
akadt. (S nem hinném, hogy én lennék
engesztelhetetlenebb.) Mulandóságában
is bizonnyal maradandó az Egy kiállítás
képei, Ács János „teremtése". Különdíjra
jelöltem - kivételessége miatt is. Azért
is, hogy minél többen zarándokoljanak
el érte Kaposvárra. (Ez az egyetlen,
amiért most tollat fogtam.)

CSABAI TIBORNÉ

Színház

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Gogol: A revizor

(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Kozma, Pesti Színház és Az oroszlán
télen, József Attila Színház)

A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly
(A hetvenkedő katona, Radnóti Miklós
Színpad)

A legjobb női mellékszereplő: Pap Vera
(Kozma, Pesti Színház)

A legjobb új magyar dráma: Sütő András Álomkommandója
(Kern András, Zsíros Ágnes és Gálffi László a Vígszínház előadásában) (Iklády László felvétele)



A legjobb férfi mellékszereplő: Kulka
János (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb díszlet: Csikós Attila (Doktor
Zsivago, Szolnok)

A legjobb jelmez: Gyarmathy Ágnes
(Pártütés, Józsefvárosi Színház) Különdíj:
-

CSÁKI JUDIT

Színház

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-

kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Kozma, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert
(Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb női mellékszereplő: Pap Vera
(Kozma, Pesti Színház és A vágy villa-
mosa, Vígszínház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Kulka
János (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb díszlet: Csikós Attila (Doktor
Zsivago, Szolnok)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi
(több munkájáért)

Különdíj: -

Mivel legjobb rendszerint csak egy van,
szükségképpen említetlenül maradtak
színházak, előadások, nevek. Szava-
zatomban például nyoma sincs annak,
hogy elismerem a Katona József Színház
elmúlt évadbeli tevékenységét - pedig így
van: szeretem A revizort, s benne például
Benedek Miklós játékát; de sokra tartom
Az apát is, Bodnár Erika és Cser-halmi
György alakítását. Tetszett Mertz Tibor a
szolnoki Doktor Zsivagóban; Hegedűs D.
Géza a vígszínházi A vágy villamosában.
Egy szavazat sem jutott (nálam) a
kaposvári Pisti a vérzivatarban című
előadásnak - pedig kiváló volt benne
Molnár Piroska és Lázár Kati is. Komoly
teljesítménynek tartom Az őrült naplója
című produkciót; Taub Jánosét és Gáspár
Sándorét is. Tetszik a vonal, amelyet a
Radnóti Miklós Színpad húz, s a mód,
ahogyan teszi, az is. Kiemelkedő-nek
érzem Garas Dezső játékát A viharban, s
valamiben biztosan a legjobb ő, de miben?

Mindezt az évad során alkalmam volt
megírni - meg is tettem. Most tényleg a
szerintem legjobbakra próbáltam vissza-
gondolni.

CSÍK ISTVÁN PM

sajtóosztály

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-

kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Básti Juli (A revi-
zor, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Bán János (A re-
vizor, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Csonka
Ibolya (Esküvő, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Bezerédy
Zoltán (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb díszlet: Menczel Róbert (And-
rássy út 60., Radnóti Miklós Színpad)

A legjobb jelmez: -
Különdíj: Egy kiállítás képei (kaposvári

Csiky Gergely Színház, rendezte: Ács
János)

Visszagondolva az évad bemutatóira, egy
szempontból bizakodó vagyok: nem a
legjobbat kellett kiválasztani - legjobb
ugyanis mindig van -, hanem jók közül
lehetett választani. Ráadásul nem is volt
olyan könnyű a jók közül valamelyikre
rámondani: ez az, ez a csúcs. . . Igaz, ha
az évad legrosszabb előadását kellett
volna valamiféle „citromdíj" céljaira meg-
nevezni, sokkal., de sokkal nehezebb hely-
zetben lettem volna; sokkal több aspiráns
közül, sokkal szorosabb „verseny-ben"
kellene dönteni. Ez viszont lehan-

golhatna, ha hagynám magam. Minden
nézőpont kérdése, és, mint afféle opti-
mizmussal megvert-megátkozott állam-
polgár, inkább Az öngyilkos vagy A revizor
előadásának színvonalát veszem észre,
tekintem tendenciának, mint a... A tételes
felsorolástól inkább eltekintek, való-
színűleg túllépném a meghatározott ter-
jedelmet.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Plautus: A hetven-

kedő katona (Radnóti Miklós Színpad,
rendezte: Taub János)

A legjobb női alakítás: Pap Vera (Kozma,
Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly
(A hetvenkedő katona, Radnóti Miklós
Színpad)

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

A legjobb férfi mellékszereplő: Gera
Zoltán (Úri divat, Radnóti Miklós Szín-
pad)

A legjobb díszlet: Gombár Judit (Az
ember tragédiája, Győr)

A legjobb jelmez: Gombár Judit (Az
ember tragédiája, Győr)

Különdíj: Berek Katalinnak Lucifer
megformálásáért (győri Kisfaludy Szín-
ház)

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyilkos (kaposvári Csiky Gergely Színház)
(Fábián József felvétele)



FÖLDES ANNA

Nők Lapja

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Gogol: A revizor
(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor)

A legjobb női alakítás: Hámori Ildikó
(Játék az időért, Várszínház) és Törőcsik
Mari (Kozma, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert
(Az öngyilkos, Kaposvár) és Eperjes
Károly (A hetvenkedő katona, Radnóti
Miklós Színpad)

A legjobb női mellékszereplő: Básti Juli
(A revizor, Katona József Színház) és
Kakuts Ágnes (Dupla vagy semmi,
Veszprém)

A legjobb férfi mellékszereplő: Kulka

János (Az öngyilkos, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Gombár Judit (Az

ember tragédiája, Győr)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A het-

venkedő katona, Radnóti Miklós Színpad)
Különdíj: -
Bízom benne, hogy az eljövendő korok
színháztörténésze igazolni fog bennün-
ket, hogy reális értékrend rajzolódik ki
a kritikusdíjak alkalmi névsorából, de
fő-ként a szavazólapokhoz mellékelt
kommentárokból. Komputer nélkül is
megál-

lapíthatja majd, hogy a kulcsszó, most
már esztendők óta, a szürke. Szürke a
műsor, szürkék, jellegtelenek az elő-
adások.

A legutóbbi időkben mintha változott
volna a paletta: felgyorsult a polarizáció,
módosult a színskála. Mióta a szegények
még szegényebbek és a gazdagok még
gazdagabbak lettek, a jó magyar színház
felnőtt a nemzetközi élvonalhoz, a lema-
radók szintje viszont a profizmus köve-
telményeit sem mindig éri el (például
beszédtechnikában).

Sajnálom, hogy a legjobb új magyar
dráma díját az idén sem adhatom Kornis
Mihálynak; annak idején a Hallelujánál
az illetékesek, a Kaposvárott már játszott
Kozma esetében pedig most a szabá-
lyaink fosztották meg a szerzőt az őt
megillető elismeréstől. De annak azért
örülök, hogy így is méltó, a magyar drá-
matörténet értékeinek vonulatába tar-
tozó műre, Sütő András katartikus él-
ményt nyújtó drámájára szavazhattam.

Az évad végi Színházi Találkozó szak-
mai zsűrije az idén kis híján elette a
kenyerünket: a kaposvári Az öngyilkosnak
juttatott díjeső - amivel a magam részé-
ről maximálisan egyetértek - már-már
arra késztetett, hogy mellőzzem azt,
amit pedig minden elismerésre méltó-
nak tartok. A fődíj odaítélésénél helyze-

temet - helyzetünket - megkönnyítette;
hogy az a zsűri - talán az elfogultság, a
túlkényeztetés vádjától tartva, kultúr-
politikai meggondolásból vagy irigység-
ből -, de mellőzte az év előadását, a
Zsámbéki Gábor rendezte A revizort.

A színészi alakítások rangsorolásánál,
akár képzeletbeli macskakörmökkel is
tele-róhattam volna a kérdőívet. Koltai
Róbert-nek egyszerűen nem találtam
vetélytársat, Törőcsik Mari, Kulka János,
Molnár Piroska alakítása szerintem is
vitathatatlanul kiemelkedő. Viszont a
legjobbak mezőnyének tudatos
szélesítése még-sem jelent
kompromisszumot; Koltai neve mellé
ezért írtam oda Eperjes Károlyét (A
hetvenkedő katona főszerepében) és
Bregyán Péterét, aki Miskolcon a Danton
halála címszerepében remekelt, Törőcsik
elé Hámori Ildikót, akinek Miller
drámájában nyújtott nagyszerű várszín-
házi alakítását - az előadással együtt -
nézetem szerint méltatlanul söpörte le a
kritika. Es még így is furdal a lelkiisme-
ret, amiért Almási Évát (A vágy villamosa
Blanche-át) és Bezerédy Zoltánt (a Pisti a
vérzivatarban címszereplőjét) nem ajánl-
hattam színészi díjra.

Különdíjra az idén azért nem tettem
javaslatot, mert úgy vélem, hiányzott az
évadból az a nem kategorizálható mű-
vészi többlet, vállalkozás vagy ötlet, a
közönségnek nyújtott rendhagyó aján-
dék, amit a kritika ily módon viszonoz-
hatott volna.

KÁLLAI KATALIN

Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

Zalán Tibor (Azután megdöglünk), Gosz-
tonyi János (Andrássy út 60.) és Kárpáti
Péter (Szingapúr, végállomás) új színpadi
műveiben is vannak rejtett és fölbuk-
kanó értékek. Sütőnél súlyosabb a szó,
súlyosabb a hang.

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-
kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

Az öngyilkosra sokáig vártunk, de ép-
pen időben érkezett. Mű és kor (boldog?)
egymásra találása - ez Ascher érdeme.

A legjobb női alakítás: Básti Juli (A
revizor, Katona József Színház)

Hely hiányában legyen annyi: tökéle-
tes. Básti Juli önmagát sem alakíthatná
szellemesebben.

A legjobb férfialakítás: Gáspár Sándor
(Egy őrült naplója, Játékszín)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (Az oroszlán télen, József Attila Színház, Garas Dezsővel)



Sziszifuszi munka a hegycsúcs meg-
hódításának örömével.

A legjobb női mellékszereplő: Sára Ber-
nadett (Játék az időért, Várszínház)

Azért, mert bizonyíték volt. Arra, hogy
nincs sablonos szerep.

A legjobb férfi mellékszereplő: Hegedűs
D. Géza (A vágy villamosa, Vígszínház)

Az egyik legnehezebb színészi felada-
tot oldotta meg: kivetkőzött önmagából a
színpadon, és mégis önmaga maradt.
Pedig nemis ő volt, hanem a szerep. (Egy
kicsivel mellékebb mellékszerepben, a
Katona József Színház Az apa című elő-
adásában hasonlóan emlékezetes volt
Bán János.)

A legjobb díszlet: Csikós Attila (Doktor
Zsivago, Szolnok)

A megoldás újszerűsége volt, ami a
javára döntötte a mérleget Khell Csörsz
két munkájával, A revizor és az Esküvő

díszletével szemben.
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi

Elsősorban Az öngyilkos jelmezeiért,
de minden munkájáért az évadban a
legutolsó kalaptűig bezárólag.

Különdíj: Taub János Gogol Egy őrült
naplója című művének rendezéséért
(Játékszín)

Szakmai zsonglőrmutatvány, talán még
pontosabban kidolgozva, mint a precizi-
tásáról (is) híres Ascher Tamás rende-
zése. De néhány szereplővel kevesebb
volt benne a lélek.

Az évad. Minden eredménye ellenére
kétségek közt telt, mintha ez lett volna a
béke utolsó éve. De reménykedve is:
talán az utolsó után még jönnek béke-
évek . . .

A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Az ön-
gyilkos, Kaposvár)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Az
öngyilkos, Kaposvár)

Különdíj: -
A szezon szerintem nem átlagszínvona-
lában volt gyengébb az előzőeknél, ha-
nem abban, hogy kevesebb az igazán ki-
ugró produkció. Máskor két-három, csak-
nem egyformán jelentős teljesítmény
közül lehetett választani, szinte minden
kategóriában, most alternatíva is alig van.
Sokszor még a valóban jó egyéni és
együttes produkciók is csak egy relatív
értékskálán foglalnak el kitüntetett helyet,
ám az illető művészek vagy társulatok ko-
rábbi teljesítményeihez képest kevésbé
izgalmasak vagy eredetiek. Egyfajta nivel-
lálódás figyelhető meg a legjobb színháza-
kon belül is. A Katona, a Víg, Kaposvár,
Szolnok, Nyíregyháza és még a színházi
élet Benjáminjaként feltűnt Eger is szolid
átlagszínvonalat produkált - mindegyik a
maga szintjén természetesen -, de kevés
revelációval szolgált. Mégis úgy dön-
töttem, hogy kitöltök minden „rubrikát";
végeredményben az utókor dolga, hogy
hosszú távon egymás mellé állítva az
egyes évadok legjobbjait, megállapítsa az
abszolút értékek „örök rangsorát".

Kevés hozzáfűznivalóm van a listához.
Érdekes módon máskor a jó férfiala-
kításokban dúskáltunk, most inkább né-
hány színésznőt - például Pogány Juditot,
Pap Verát, Básti Julit - szerettem volna
elhelyezni szavazólistámon. Mel-
lékszereplő favoritjaim viszont főleg fér-

fiak és főleg a Radnóti Miklós Színpad
előadásaiban játszottak: Darvas Iván és
Miklósy György; mindketten az And-

rássy út 60.-ban (amelyet egyébként a
szezon legjava előadásai közé számítok).
Rajtuk kívül nagyon tetszett Tordy Géza
epizódja az Angyal/ Johannában és Megyeri
Zoltán Chérubine-ja az egri Figaro há-
zasságában.

KOVÁCS DEZSŐ

Kritika

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Mrozek: Rendőrség
(kaposvári Csiky Gergely Színház, ren-
dezte: Gothár Péter)

A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert

(Az öngyilkos, Rendőrség, Kaposvár, A
velencei kalmár, Pécs)

A legjobb női mellékszereplő: Fazekas
Zsuzsa (Csillagok a hajnali égbolton,
Miskolc)

A legjobb férfi mellékszereplő: Horváth
József (A revizor, Katona József Szín-
ház) és Mihályi Győző (Danton halála,
Miskolc)

A legjobb díszlet: Menczel Róbert
(Takarítás, Eger) és Khell Zsolt (Az ön-
gyilkos, Kaposvár)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A
revizor, Katona József Színház, Az
öngyilkos, Kaposvár)

Különdíj: Az építész és az asszír császár
(Miskolc)

A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert (Az öngyilkos, kaposvári Csiky Gergely Színház, Pogány Judittal)

KOLTAI TAMÁS

Élet és Irodalom
A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula:
Mohács és Gosztonyi János: Andrássy út 60.

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-
kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Kozma, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert
(Az öngyilkos, Kaposvár) és Eperjes Károly
(A hetvenkedő katona, Radnóti Színpad)

A legjobb női mellékszereplő: Pap Vera
(Kozma, A vágy villamosa, Vígszínház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Csákányi
László (Szingapúr, végállomás, Radnóti

Miklós Színpad)



KŐRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Új Tükör

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-
kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Kozma, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Bán János (A
revizor, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Pap Vera
(A vágy villamosa, Vígszínház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Kaszás
Attila (Álomkommandó, Vígszínház)

A legjobb díszlet: Székely László (Galí-
cia, Nyíregyháza)

A legjobb jelmez: Bródy Vera (A vihar,
Állami Bábszínház)

Különdíj: Jaj, apu, szegény apu (mis-
kolci Játékszín)

MÉSZÁROS TAMÁS

Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Gogol: A revizor

(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor) és Erdman: Az öngyilkos
(kaposvári Csiky Gergely Színház, ren-
dezte: Ascher Tamás)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Bezerédy Zoltán

(Pisti a vérzivatarban, Kaposvár) A
legjobb női mellékszereplő: Kerekes Éva
(Andrássy út 60. Radnóti Miklós Szín-
pad)
A legjobb férfi mellékszereplő: Benedek

Miklós (A revizor, Katona József Szín-
ház)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (több

munkájáért)
Különdíj: -

MIHÁLYI GÁBOR

Nagyvilág

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Gogol: A revizor
(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor)

A legjobb női alakítás: Almási Éva (A
vágy villamosa, Vígszínház)

A legjobb férfialakítás: Bán János (A
revizor, Katona József Színház)

A legjobb női mellékszereplő: Básti Juli
(A revizor, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Gelley
Kornél (A revizor, Katona József Szín-
ház)

A legjobb díszlet: Khell Csörsz (A revi-
zor, Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A
revizor, Katona József Színház és Az
öngyilkos, Kaposvár)

Különdíj: Szikora Jánosnak a Doktor
Zsivago dramatizálásáért és színpadra
állításáért.

Sütő András Álomkommandója, amely
kelet-közép-európai létünk egyik legsú-
lyosabb, legfelkavaróbb dokumentuma,
tragédiája toronymagasan emelkedik ki a
magyar dráma idei terméséből. A poszt-
modern dramaturgia követelményei
világ-szerte bénítják a drámairodalmat.
A logikusan felépített cselekmény
hiánya, a hagyományos jellemzésmód
felbomlása, a művek tudatos
kapcsolódása korábbi irodalmi
alkotásokhoz, a darabok rejtvényes
jellege még a legjobb posztmodern
drámákat is elzárja a szélesebb közönség
elől. A kisrealizmus porondján otthonos
magyar színház nehezen birkózik meg a
posztmodernek homályos értelmű, sajá-
tos előadásmódot követelő színművei-
vel. A tavalyi évad végén tudtommal csak
a Kaposvárott bemutatott Kornis-dráma,
a Kozma világképe, mondanivalója tulaj-

donképpen csak az idei évadban Horvai
István okos, értelmező rendezésében ke-
rült nézőközelbe, s kezdtek felsejleni a
dráma írói értékei. Paradox érdeme Hor-
vai rendezésének, hogy visszamenőleg
hitelesítette Ács János rendezői válto-
zatát is.

Az idei évad két kiemelkedő produk-
ciója Gogol A revizora Zsámbéki Gábor
remeklésében és Erdman Az öngyilkosa,
Ascher Tamás munkája. A revizort szám-
talan világhírű rendezés után valójában
csak akkor érdemes színre vinni, ha
valaki képes arra, hogy rátaláljon a gogoli
komédia 1988-as változatára, nemcsak a
mondanivaló aktualizálásában, hanem
képi megjelenítésében is. Ezt nyújtja
Zsámbéki rendezése - s fel is keltette a
világszínház érdeklődését. Erdman tra-
gikomédiájának megértésére itt e kelet-
európai ugaron élve van igazán szemünk
és fülünk. Ascher legapróbb részletekig
kifarigcsált rendezését csak az halvá-
nyítja A revizor mögé, hogy a kaposvári
produkcióban egy-két gyengébb színészi
teljesítmény is akad. Koltai Róbert leg-
jobb régi alakításait múlta felül, Kulka
intellektueljét is méltán dicsérte a kri-
tika. A revizor mai hangsúlyainak kialakí-
tásában Khell Csörsz ötletgazdag díszlete
főszerepet játszik. Végre egy olyan
díszlet, amely aktívan vesz részt a szín-
padi játékban, anélkül hogy az első lá-
tásra elárulná későbbi szerepét.

Szikora János különdíját azzal indo-
kolnám, hogy a világon elsőként tudta
színre állítani a hányatott sorsú Paszter-
nak-regényt, hogy kitűnő dramaturgiai
és rendezői munkát végzett, amikor a
számunkra lényeges mondanivalót sike-
rült kiemelnie a regény sok száz oldalá-
ból, és tudta hatásos képek sorában meg-
jeleníteni. Kár, hogy nem álltak rendel-
kezésére kellő számban megfelelő színé-
szek. E hiányosság ellenére nem lennék
meglepve, ha a BITEF-en szenzációt
keltene a szolnokiak szereplése.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Mozgó Képek

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula:
Mohács

A legjobb előadás: Gosztonyi János:
Andrássy út 60. (Radnóti Miklós Szín-
pad, rendezte: Márton András)

A legjobb női alakítás: Hernádi Judit
(Ninocska, Vidám Színpad)

A legjobb fémalakítás: Nemcsák Károly
(Andrássy út 60., Radnóti Miklós
Színpad)

A legjobb női mellékszereplő: Pap Vera (Kozma, Pesti Színház, Törőcsik Marival)
(Iklády László felvételei)



A legjobb női mellékszereplő: Molnár
Piroska (Pisti a vérzivatarban és Az ön-
gyilkos, Kaposvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: Csákányi
László (Ninocska, Vidám Színpad)

A legjobb díszlet: Menczel Róbert (Ta-
karítás, Eger)

A legjobb jelmez: Bródy Vera (A vihar,
Állami Bábszínház)

Különdíj: Hajdú Sándor-Siposhegyi
Péter: Szevasz, tavasz (Győr)

NÁNAY ISTVÁN

Színház

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Gogol: A revizor

(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor)

A legjobb női alakítás: Molnár Piroska
(Pisti a vérzivatarban, Kaposvár) és Tö-
rőcsik Mari (Kozma, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Kulka János
(Egmont, Zalaegerszeg, Az öngyilkos,
Kaposvár)

A legjobb női mellékszereplő: Básti Juli
(A revizor, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Csákányi
László (Szingapúr, végállomás, Radnóti
Miklós Színpad)

A legjobb díszlet: Csikós Attila (Doktor
Zsivago, Szolnok)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A
revizor, Katona József Színház, A het-
venkedő katona, Radnóti Miklós Szín-
pad, Az öngyilkos, Kaposvár)

Különdíj: Jordán Tamás (Úri muri-
rendezéséért, Pécsi Nyári Színház)

2. A revizorról vallott nézeteimet kriti-
kámban már leírtam, ezt a döntésemet
tehát külön nem tartom indokolandó-nak.
De a Gogol-mű mellett volt néhány olyan
kiemelkedő előadás, amely A revizorral
csaknem egyenlő eséllyel pályáz-hatott
volna az én mezőnyömben is a legjobb
címére: A hetvenkedő katona, Az
öngyilkos és a Doktor Zsivago.

3. A férfi színészek közül számomra -
Kulka Jánoson és Csákányi Lászlón
kívül, akikre szavaztam - mindenekelőtt
Blaskó Péter (A revizor), Derzsi János
(Doktor Zsivago), Eperjes Károly (A het-
venkedő katona), Sipos László (Csirkefej,
Pécs) és Safranek Károly (Galícia) alakí-
tása volt különösen emelkedő.

4. A színésznők közül Molnár Piroska
Rizije a kaposvári Pistiben a szerep min-
den előző megformálásától különböző,
rendkívüli erejű alakítás, s anélkül, hogy
a darab ellen dolgozott volna, a színész-
nő az előadás abszolút főszereplőjévé
vált. Törőcsik Mari mindig igen magas
színvonalú alakításai sorában is kivételes
helyet foglalhat el a Kozma Böbéje; e
szerepformálás az előadás egyik leglé-
nyegesebb meghatározója volt. Rajtuk
kívül Pap Vera (A vágy villamosa, Koz-
ma), Barta Mária (Zeneórák) és Tarján
Györgyi (Kényes egyensúly) nyújtott ki-
emelkedő teljesítményt.

5. A Doktor Zsivago adaptálása, szín-
padi hatása nagymértékben a kitűnő lát-
ványmegoldástól vált kiemelkedővé. Tér-
kezelése és jelenetváltási technikája az
előadás művészi lényegét határozta meg.
Nyilvánvalóan nem egyedül a tervező

leleménye ez a megoldás, hanem a ren-
dező, Szikora János szellemi arculata is
nagymértékben befolyásolta a látványvi-
lágot, tehát tulajdonképpen kettejük közös
alkotását minősítem azzal, hogy díszle-
tüket tartom az évad legjobbjának.

6. Az előadás lényegéből következő
komplexitás magyarázza, hogy nehéz
szétválasztani a jó produkciók esetében
az egyes részterületek alkotóinak konkrét
hozzájárulását a sikerhez. Így van ez a
jelmeztervezők esetében is. Ha látvá-
nyosan rossz, az előadás koncepciója
ellen dolgozó jelmez készülne, az azon-
nal szembetűnne, a jó jelmezek viszont
természetesen szolgálják az egész mű-
vet. Szakács Györgyi szinte kizárólag jó
előadásokban dolgozik, s mindig nagy
része van abban, hogy az összteljesít-
mény kitűnő.

7. Ritka éset, amikor a nyári szezonban
revelatíV erejű kiugrás születik. Ilyen volt
Jordán Tamás rendezői bemutatkozása: a
Pécsi Nyári Színház keretében be-mutatott
Úri muri színre állítása. A dramaturgiai
munkától a színészvezetésig az előadás
minden részlete tökéletes összhangban
volt egymással, s Jordán olyan új
tartalmakkal dúsította fel a Móricz-
művet, amely egyszerre volt személyes és
általános érvényű.

PÁLYI ANDRÁS

Színház

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula:
Mohács

1. A több mint húsz új magyar darab közül
egyet sem találtam, amely minden
szempontból kiemelkedő lett volna. Vagy
a tartalmi, vagy a formai jegyek tekinte-
tében, vagy mindkettőében, kifogásolha-
tók az új magyar bemutatók. Még legin-
kább azon lényeges művek - Sütő András:
Álomkommandó, Gosztonyi János:
Andrássy út 60., Háy Gyula: Mohács -
mellett voksolhatnék, amelyek a legfon-
tosabb társadalmi-politikai témákat kö-
zelítették meg, de az első kettőnél a dra-
maturgiai kidolgozottsággal, a harmadik-
nál pedig az időszerűséggel kapcsolatos
fenntartásaim miatt végül is a nem-sza-
vazat mellett döntöttem. Annak ellené-re,
hogy néhány új szerző bemutatkozása
(Kárpáti Péter, Zalán Tibor, Schulz
Sándor, Kiss Irén) feltétlenül örvendetes
és biztató, a magyar bemutatók átlaga
siralmas képet mutatott.

A legjobb férfi mellékszereplő: Kulka János
(Az öngyilkos, kaposvári Csiky Gergely Színház, Koltai Róberttel) (Fábián József felvétele)



A legjobb díszlet: Csikós Attila (Doktor Zsivago, szolnoki Szigligeti Színház) (Korniss Péter felvétele)

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-
kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Csonka Ibolya
(Fehér házasság, Eger)

A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert
(Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb női mellékszereplő: Básti Juli
(A revizor, Katona József Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Kulka
János (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb díszlet: Csikós Attila (Doktor
Zsivago, Szolnok)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A
revizor, Katona József Színház)

Különdíj: Andrzej Rozhin (Rózewicz
magyarországi meghonosításáért - Fehér
házasság, Eger)

STUBER ANDREA Film

Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula:
Mohács

A legjobb előadás: Gogol: A revizor
(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Az oroszlán télen, József Attila Színház
és Kozma, Pesti Színház)

A legjobb férfi alakítás: Gáspár Sándor
(Az őrült naplója, Játékszín)

A legjobb női mellékszereplő: Lázár
Kati (Az öngyilkos, kaposvári Csiky Ger-
gely Színház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Seress
Zoltán (A padlás, Vígszínház)

A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Az ön-
gyilkos, kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház)

A legjobb jelmez: Vágó Nelly (A fösvény,
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Különdíj: A IV/B-nek a Három nővér és
a Vizsgaelőadás Michael Bennett em-
lékére című vizsgaelőadásokért

SZÁNTÓ JUDIT

Színház

A legjobb új magyar dráma: Háy Gyula:
Mohács

A legjobb előadás: Gogol: A revizor
(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Az oroszlán télen, József Attila Színház)

A legjobb férfialakítás: Eperjes Károly
(A hetvenkedő katona, Radnóti Miklós
Színpad)

A legjobb női mellékszereplő: Pap Vera
(Kozma, Pesti Színház és A vágy villa-
mosa, Vígszínház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Safranek
Károly (Galícia, Nyíregyháza)

A legjobb díszlet: Csík György (A mak-
rancos hölgy, Debrecen) és Csikós Attila
(Doktor Zsivago, Szolnok)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (egész
évadi munkáiért)

Különdíj: -

Fogyatkozó kedvvel teszek évről évre
eleget az évadértékelésre irányuló felké-
résnek, hiszen csak önmagamat ismétel-
gethetem. A nevek változnak, ezért sza-
vazni továbbra is öröm - áttekinteni a me-
zőnyt, melynek általános színvonala folya-
matosan süllyed, egyre lehangolóbb.

A sport bundázik, az egészségügy tör-
vényesíti a hálapénzt - a színháznak is
megvan a maga elhárító mechanizmusa.
A súlyos anyagi feltételek és a kultúrpo-
litikai közöny szorításában lehetőleg anya-
gilag is, színvonalában azonban minden-
képpen olcsó művészetet kínál az igény-
telenségre ítélt nézői rétegeknek. Hogy ez
alól mégis van nem kevés kivétel, hogy
díjainkat minden évben, méghozzá
megalkuvás nélkül kioszthatjuk, azt jelzi,
hogy a színházban a csoda szükségszerű, a
szükségszerű csodát pedig akár már ter-
mészetes jelenségnek nevezhetjük.

Valahol az országban mindig van jó
színház. Hosszabb távon azonban ilyet
csak a főváros képes megengedni magá-
nak; ez magyarázza a Katona József Szín-
ház tartós kiválóságát, ez jogosít a re-
ményre, hogy a Vígszínház fellendülése,
a Radnóti Miklós Színpad érdekesen for-
málódó arculata tartós marad. Ám milyen
veszélyeztetettek, milyen ideiglenesek, s
ami még szomorúbb: mennyire nyom nél-
kül enyészhetnek el a jeles vidéki mű-
helyek! A „kaposvári csoda" most már
azért is minősíthető csodának, mert im-
már vagy másfél évtizede tart. De ez nem
vigasztalhat - legfrissebben - a miskolci



A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A revizor, Katona József Színház) (Iklády László felvétele)

színház széthullásáért, a szolnoki szín-
házat rendszeresen sújtó érvágásokért.
Igaz, mindig van váltás, a súlypontok el-
elmozdulnak - de eközben mennyi ígére-
tes eredmény megy pocsékba, hány pálya
törik meg vagy épp ketté...

Mindezt elmondtuk már. Következzék
e penzum egyetlen kellemes része: a sza-
vazás indoklása, az „utánfutók" listájával.

Új magyar drámáink mezőnyében a
három évtizede írt Mohács végre befutott;
jobb drámát azóta is keveset írtak, e
szezonban meg éppen nem. Ha bemuta-
tójára még most sem kerülhetett volna
sor, Gosztonyi János Andrássy út 60.-já-
nak ítélném a pálmát, nem mert hibátlan,
hanem mert fontos és fontosságához
mérten színvonalas alkotás. Volt egy
ígéretes bemutatkozás is: Kárpáti Péter
Szingapúr, végállomása.

A revizor koncepciójának forró jelen-
valóságával, az előadás tartalmas virtuo-
zitásával kimagaslik a mezőnyből (jócs-
kán fölébe nőve a Katona két másik be-
mutatójának is). Élmény volt számomra -
sorrendiség nélkül - Pesten az Andrássy
út 60. és A hetvenkedő katona előadása,
vidéken a veszprémi Lila ákác, az egri
Figaro házassága, Nyíregyházáról pedig
a Galícia és A peleskei nótárius.

A színészeknél a férfiak mezőnye a
szokásosnál is szélesebb, a nőké a szoká-
sosnál is szűkebb. (Egyszer ezt a
jelenséget is érdemes lenne elemezni.)
Ami színésznőinket illeti, számomra se -
főszerepben - Törőcsik Marinak, se -
epizód-

ban - Pap Verának nincs vetélytársa.
Annál több a kiugró teljesítmény az urak
körében. A főszerepet alakítóknál Bán
János és Blaskó Péter (A revizor), Fazekas
István (Lila ákác), Szatmári György
(Figaro házassága) és Vikidál Gyula (Nyo-
morultak) köréből azért emelem ki Eper-
jes Károlyt, mert magyar színpadon egé-
szen ritka az ilyen, meglehet, különösebb
mélység nélküli, ám a színészi esz-
köztárból, a technikai lehetőségekből
parádés bemutatót tartó teljesítmény. Ha
sok ilyen akadna, bizonyára elfogna a
csömör - de mivel magam hazai tájakon
még nemigen találkoztam párjával, azóta
is ámulok a szakmailag birtokba vett test
és arc e varázslatán. Ugyancsak a techni-
kai virtuozitás teszi emlékezetessé szá-
momra Safranek Károly Walter főhad-
nagyát, megjegyezvén, hogy a dráma és
az előadás természetéből következően e
mutatványnak persze mélysége is van. A
nyíregyházi színész mellett jelentékeny
epizódalakításokat láttam - ugyancsak be-
tűrendben - Hegedűs D. Gézától az An-
gyali Johannában s A vágy villamosában,
Megyeri Zoltántól a Figaro házasságában,
Nagy Sándor Tamástól az Andrássy út
60.-ban és Végvári Tamástól A
revizorban.

A díszlet esetében nem tudtam dönteni
két fő jelöltem között; utánuk Antal
Csaba szolnoki munkái következnek (III.
Richárd, A hazug). Ami a jelmezter-
vezőket illeti, Szakács Györgyi perma-
nens díjazása immár bennünket, szava-
zókat is megmosolyogtat, pedig talán

jobb lenne elgondolkodni rajta. Szakács
Györgyi ritka mestere és művésze nehéz -
és a díszlettervezőénél sokkal kevésbé
látványos - szakmájának. Ám mivel so-
rozatban a legjava rendezők hívják olyan
előadásokhoz, melyek eleve figyelmet
keltenek,, kollégái alighanem nála jócs-
kán kevesebb eséllyel indulnak a verseny-
ben, és így lezárul a bűvös kör, ez pedig
hosszabb távon a mezőny káros beszűkü-
léséhez, esetleg az általános jelmezter-
vezési színvonal süllyedéséhez vezethet.
Természetesen idén is jó szívvel szavazok
Szakács Györgyire - jobb szívvel fedeznék
azonban fel számára vetélytársakat.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Élet és Irodalom

A legjobb új magyar dráma: SütőAndrás:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Goethe: Egmont
(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház,
rendezte: Ruszt József)

A legjobb női alakítás: Ráckevei Anna
(Mohács, Madách Színház)

A legjobb férfialakítás: Kulka János
(Egmont, Zalaegerszeg)

A legjobb női mellékszereplő: Horváth
Zsuzsa (Csongor és a tündér)

A legjobb férfi mellékszereplő: Hegedűs
D. Géza (Angyali Johanna, Vígszínház) A

legjobb díszlet: Kerényi József (Az
építész és az asszír császár, Miskolc)

A legjobb jelmez: -
Különdíj: -



A színikritikusi díjak - szükségszerűen -
kategorikusak, kizárólagosak. Mi a leg-
jobb, de mihez képest a legjobb? Ki a fő-
szereplő, ki a mellékszereplő? Észreve-
hető-e, díjazható-e a kitűnő színészi mun-
ka az egyébként unalmasan csörgedező
előadásban, feledhető szövegkörnyezet-
ben? E kérdéseket minden évben feltesz-
szük magunknak, majd megpróbáljuk va-
lahogy a skatulyákat igazítani a valóság-
hoz. A szavazás rugalmatlan tevékenység.
E helyzetet javítandó írja ki a Szín-
házművészeti Szövetség az úgynevezett
különdíjat, sőt a szavazólapot kísérő levél-
ben felhívja szíves figyelmünket a más
kategóriába nem sorolható, tehát külön-
díjra érdemes teljesítményekre. Vajon mi
lenne, ha az idén például Goethét java-
solnám különdíjra. Sok értelme nem len-
ne, Goethének már régen nincsen szük-
sége díjakra. Mégis említésre méltó, hogy
az 1987-88-as évadban három darabját is
láthattuk, míg hosszú évekig alig jutott
eszébe valakinek, hogy leemelje a köny-
vespolcról a tekintélyes író drámaköteteit.
Elméletileg természetesen eddig is
tisztában lehettünk Goethe esztétikai
nagyságával, de a színházi gyakorlat
bizonyította be újfent, hogy a szerző
gondolatai mily korszerűek, sőt
felzaklatóak, mint ezt a zalaegerszegi
Egmont és a debreceni Stella legszebb
pillanatai bizonyították. A rendezői,
dramaturgi és színészi munka eredmé-
nyeképp a szerző leszállhatott a klasszi-
citás és a tekintély szobortalapzatáról. Ta-
lán ez is az évad tanulságaihoz tartozik.

SZŰCS KATALIN

Kritika

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Beaumarchais: Fi-

garo házassága (egri Gárdonyi Géza
Szín-ház, rendezte: Valló Péter)

A legjobb női alakítás: Básti Juli (A
revizor, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert
(Az öngyilkos, Rendőrség, Pisti a vérzi-
vatarban, Kaposvár)

A legjobb női mellékszereplő: Molnár
Piroska (Az öngyilkos, Pisti a vérzivatar-
ban, Kaposvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: Kulka
János (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb díszlet: Khell Zsolt (Az ön-
gyilkos, Kaposvár)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A
revizor, Katona József Színház)

Különdíj: A padlás (Vígszínház) alkotói-
nak; Koszta Gabriella Esterházy Péter
Fuharosok című művének színre
viteléért.

TAKÁCS ISTVÁN

Népszava

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Gogol: A revizor
(Katona József Színház, rendezte: Zsám-
béki Gábor)

A legjobb női alakítás: Pap Vera (Koz-
ma, Pesti Színház és A vágy villamosa,
Vígszínház)

A legjobb férfialakítás: Koltai Róbert
(Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb női mellékszereplő: -
A legjobb férfi mellékszereplő: Benedek

Miklós (A revizor, Katona József Szín-
ház)

A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Gosztonyi János: Andrássy út

60. című drámája előadásának

TARJÁN TAMÁS

ELTE Bölcsészettudományi Kar
magyar tanszék

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

Etikailag és dramaturgiailag is jelenté-
keny mű. Mellette Zalán Tibor drámaírói
pályakezdése kíván nyomatékos említést.

A legjobb előadás: Plautus: A hetven-
kedő katona (Radnóti Miklós Színpad,
rendezte: Taub János)

Szinte egyenrangú versenytársa a ka-
posvári Erdman-bemutató lehet.

A legjobb női alakítás: Molnár Piroska
(Az öngyilkos, kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Mellette Almási Éva és Pap Vera ne-vét
jegyeztem föl A vágy villamosa víg-
színházi előadásából.

A legjobb férfialakítás: Gáspár Sándor
(Gogol: Egy őrült naplója, Játékszín)

Ugyancsak Taub-rendezésből, A hetven-
kedő katonából emelkedett ki Eperjes
Károly.

A legjobb női mellékszereplő: Fráter Kata
(Galin: Csillagok a hajnali égbolton,
Miskolc)

Halvány darabban hunyorgó csillag-
ragyogás.

A legjobb férfi mellékszereplő: Gelley
Kornél (A revizor, Katona József Színház)

A végső lepusztultság emberképe - egy-
szerre gogolian és maian.

A legjobb díszlet: Menczel Róbert (And-
rássy út 60., Radnóti Miklós Színpad)

Tökéletes térkihasználás - mely már
politikum.

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A
hetvenkedő katona, Radnóti Miklós
Színpad)

Nem egyetlen darabért valójában, ha-
nem a folyamatos remeklésért. Különdíj:
Garas Dezső és Szilágyi Dezső (A vihar,
Állami Bábszínház)

Szinte hibátlanul dirigálták a bábokat,
hogy megmutathassák az esendő embert.

ZAPPE LÁSZLÓ

Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: Sütő András:
Álomkommandó

A legjobb előadás: Erdman: Az öngyil-
kos (kaposvári Csiky Gergely Színház,
rendezte: Ascher Tamás)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Kozma, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Jordán Tamás
(Rendőrség, Godot-ra várva, Kaposvár)

A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati
és Pogány Judit (Az öngyilkos, Kaposvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: Gelley
Kornél (A revizor, Katona József Színház)

A legjobb díszlet: Antal Csaba (A ha-
zug, Szolnok)

A legjobb jelmez: -
Különdíj: Garas Dezső (Shakespeare: A

vihar -Állami Bábszínház)

A díjazható produkciók köre az elmúlt
évadban is igen szűk volt, igaz, ebből a
körből most is jóval többen nyújtottak
érdemes teljesítményt, mint ahány díjat ki
lehet osztani. A fentieken kívül említésre
érdemesnek gondolom még Bezerédy
Zoltán néhány alakítását, a Pisti
címszerepét és Jegoruskát Az öngyilkos-
ban feltétlen, Lukáts Andor játékát a
Rendőrségben, Pap Vera és Eszenyi Eni-
kő ugyancsak igen jó volt a Kozmában.
Blaskó Péter Polgármestere ugyancsak
jelentős teljesítmény, és a mellékszerep-
lők között a Katona József színházi A
revizomak valamennyi kisebb szerepét fel
lehetne sorolni; és Az öngyilkosban is
akad még néhány gondosan megformált
figura, Koltai Róbert címszereplését szin-
tén díjazni lehetne.


