
SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 1980/81
A legjobb új magyar dráma: KORNIS MIHÁLY: HALLELUJA
A legjobb előadás: CSEHOV: PLATONOV (Pesti Színház, rendezte: HORVAI ISTVÁN)
A legjobb női alakítás: IGÓ ÉVA (Lear király, Lila ákác, Csárdáskirálynő, miskolci Nemzeti Színház)
A legjobb férfialakítás: BLASKÓ PÉTER (A tribádok éjszakája, miskolci Nemzeti Színház)
A legjobb női mellékszereplő: BODNÁR ERIKA (Halleluja, Nemzeti Színház) és HERNÁDI JUDIT (Párizsi élet, Vígszínház) A
legjobb férfi mellékszereplő: SINKÓ LÁSZLÓ (ÍV. Henrik, Tarelkin halála, Halleluja, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet:*
SZÉKELY LÁSZLÓ (Tarelkin halála, Nemzeti Színház)

Nincs tévedés, nem történt elírás a
címben. Valóban az 1980/81. évad
színikritikusi díjainak listája
olvasható - hétéves késéssel. Ezt a
díjat ugyanis annak idején nem
lehetett kiadni, s csak most sike-
rült ezt a mulasztást - amely
korántsem a kritikusokon múlt -
helyrehoznunk.

Mi történt? Miért nem lehetett
1981 októberében kiosztani a díja-
kat? Egy kivételével átnyújthattuk
volna őket. De egyet, a legjobb új
magyar drámának minősített Hal-
lelujáért járót - nem. Hogy miért
nem? Erre az akkori kulturális
kormányzat ésszerű és elfogad-
ható érvet nem tudott mondani.

A Színházművészeti Szövetség
kritikus tagozata hosszas egyez-
tető tárgyalásokat folytatott a kul-
turális minisztérium akkori veze-
tőivel, mivel elvileg ma is, de
abban az időben ténylegesen is a
kritikusdíjak kiadásához minisz-
tériumi egyetértésre, jóváhagyásra
volt szükség. Megegyezés azonban
nem született, mivel a nyilvá-
nosság kérdésében nem lehetett
közös nevezőre jutni. A hivatalos
vélekedés szerint a díj semmilyen
nyilvánosságot nem kaphat (tehát a
SZÍNHÁZ című folyóirat sem
közölheti); illetve, amennyiben az
új magyar dráma kategóriájának
díját törlik, akkor a többi díj
kiadható, és az eredmény publi-

* Ékkor még a díszlet- és jelmezkategória nem
volt szétválasztva, s nem volt különdíj sem.

kálható. A tagozat, érthető mó-
don, nem fogadhatta el ezeket a
lehetőségeket, még akkor sem, ha
elutasításuk a többi díjazottat hát-
rányos helyzetbe hozza. Később,
egy további tárgyalási fordulóban
ugyan szóbeli megállapodás jött
létre arról, hogy minden díj kiad-
ható, ám a díjazásról csak a
SZÍNHÁZ adhat hírt a szokásos
módon, az egyéni szavazatokat is
ismer-tetve. Az előkészületek
ennek alapján meg is történtek,
ám az utolsó percben - újabb
fordulat - ezeket is leállították.

A díjak így hát vitrinbe kerültek,
s hosszú évekig álltak ott mintegy

állandó figyelmeztetőül: az indo-
kolatlan és igazságtalan döntést
egyszer jóvá kell tenni. Erre került
most sor, amikor 1988. december
5-én a Fészek Klub Gobelin Ter-
mében Koltai Tamás átadhatta a
régóta esedékes díjakat színházi
életünk kiválóságainak. Az akkori
egyéni és kollektív produkciók
máig élő emléke, illetve az érin-
tett művészek azóta nyújtott tel-
jesítményei is egyértelműen iga-
zolták: az akkori döntés minden
kategóriában helyes volt, s nemc-
sak egyetlen szezon eredményeit
minősítette, hanem hosszú távon
érvényes értékek mellett voksolt.

A legjobb új magyar dráma: Kornis Mihály: Halleluja. A Nemzeti Színház produkcióját
a Játékszínben mutatták be, a képen Bodnár Erika és Márton András (lklády László felvétele)


