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Az elmúlt két évben 
megtapasztaltuk, hogy az alkotó 
közösségekre és a közönségre 
épülő színház az egyik 
legkiszolgáltatottabb művészeti 
ág. Írni, zenét szerezni, festeni 
lehet egyedül is – színházat 
csinálni, ahhoz legalább két, de 
inkább jóval több ember kell.  
Az alkotó(k) és a néző(k).

A kritikusdíj 42 éves történetében tavaly 
fordult elő először, hogy nem láttunk, 
mert nem láthattunk elég előadást, hogy 
szabályaink szerint díjazni tudjuk azokat 
a teljesítményeket, amelyek a járvány 
előtt, alatt vagy a hullámok között 
megszülettek. Ezért egyetlen elismerést 
adtunk ki: az életműdíjat Csíky Andrásnak. 
Úgy gondoltuk, a 2019/2020-as csonka 
évadot (pótolni igyekezve nézőtéri 
lemaradásainkat) majd a teljesnek remélt 
következővel együtt díjazzuk. Tudjuk, 
nem így alakult, a 2020/2021-es évad 
sem lehetett teljes.

Idén ezért változtattunk a szabályokon: 
nem a megszokott kategóriákból 
indultunk ki, hanem az elmúlt két évad 
azon előadásaiból, alakításaiból, online 
kísérleteiből, amelyeket díjra érdemesnek 
éreztünk, majd a legtöbb jelölést kapott 

alkotásokat / alkotókat tettük fel egy 
második körös szavazásra. Mindig 
küzdünk azzal, hogy nem látunk mindent, 
amit kellene, vagy nem látjuk elegen 
ahhoz, hogy a céh nevében díjazhassuk. 
Ez most még inkább így volt, hiszen 
köztünk is vannak, akik életkoruk vagy 
egészségi állapotuk miatt akkor sem 
mentek színházba, amikor éppen lehetett. 
Ezt a helyzetet az előadásokról kért online 
felvételek sem oldották meg – egyrészt 
eltérő minőségük miatt, másrészt azért, 
mert sok előadásról nem is készült felvétel. 
Mégis, úgy éreztük, ebben a művészeket 
is erősen megpróbáló időszakban talán 
még fontosabb, hogy jelezzük: figyeljük 
és nagyra értékeljük a minőséget, az újító 
törekvéseket, a járványra adott kreatív 
művészi válaszokat.   
 
Két csonka évaddal a hátunk mögött 
most végre ünnepelni szeretnénk. 
Szerényebben, nagyszabású gálaműsor 
nélkül, élőben, szűkebb körben, 
azonban lehetőséget biztosítva minden 
érdeklődőnek, hogy online velünk 
ünnepelhessen. Ünnepelni az alkotókat 
és a színházat, örülni annak, hogy újra 
együtt lehetünk. 

Turbuly Lilla
a Színházi Kritikusok Céhének elnöke

Műsorvezető: Horváth Lili
Közreműködik: Barna Zsombor 
A Vitéz László-jelenetet írta: Markó Róbert

42. SZÍNIKRITIKUSDÍJ- 
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Bethlen Téri Színház
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4 „Öltöztessük fel a belső embert!” – rikkantja Valerio Büchner Leonce és 
Léna című darabjában, amikor–fogván a borosüveget enni-inni készül. Sokszor juthat 
eszünkbe ez a mondat, ha a Szakács Györgyi jelmezeiben megmozduló színészeket látjuk.

Hogy milyen mértékű üzenetátadási képesség, mekkora kommunikációs tudás 
van egy-egy munkájában, azt az ezer apró részletből összeálló vizuális és egyben 
lélektani élmény élvezői igazolhatják. Felismerhető tervezői kézjegye a színészi test 
egyszerre expresszív és tapintatos, láttató segítségül hívása. Egy idősödő férfi krepp-
papír finomságú, száraz bőrének érzékeltetése, egy diadalmas női kebel helyzetbe 
hozása, egy fölöslegesen domborodó idom elrejtése vagy egy fékezhetetlen frizura 
kalap alá parancsolása mind-mind része az összhatásnak.

A Büchnertől idézett „belső ember” kifejezést Pál apostol használja leveleiben, ezzel 
jelölve egzisztenciánknak azt a részét, mely érzése szerint közvetlen kapcsolatban 
áll a világ Istentől érintett, transzcendens hányadával. A színház, jó esetben, mindig 
ezt a belső alakot próbálja felöltöztetni, s ezt sokféleképpen tudja megtenni. Van 
jelmez, amely megszállja a színészt. Mintha rájákat vagy denevéreket eresztene rá 
ilyenkor a tervező a testre, amelyek megtapadnak, kapcsolatba lépve a vérkeringéssel 
beépülnek a mozdulatokba, s mindvégig hatalmon maradnak. Ez a démoni út is 
vezethet érvényes és kitűnő megoldásokhoz.

Szakács Györgyi egy-egy jelmeze 
azonban növényi módon szerveződik. 
A zsákvászonból kérget növesztő 
test bársonyból levelet, selyemből 
virágszirmokat hajt, bőrszíjból meg 
gyökeret ereszt. A látvány nem kívülről 
borul az alakra, az belülről jön kifelé. 
Anyaga valószínűleg a színészi test 
és a szerep tapadási pontjain indul 
sarjadásnak, s bár végül palást vagy 
pantalló lesz belőle, titkon azt érezzük, az 
egész csak módosult hámszövet. Ezért 
sem lehet rosszul szabni őket. Ezek a ruhák 
a varrodák és az öltöztetők mindenkori 
triumfálását is jelentik. Előadás végén 
pedig tán nem is fontos, hogy vállfa várja 
a szoknyát vagy az inget. Holnapra egész 
biztosan újranő mindkettő.

Gabnai Katalin

A laudáció teljes terjedelmében a 
kritikusceh.hu oldalon olvasható.

Életműdíj:
SZAKÁCS GYÖRGYI
jelmeztervező

Fotó: Csibi Szilvia
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6 Persze, a világ legnagyobb igazságtalan-
ságai között tartom számon, hogy Anna 
nem veheti át a Színikritikusok díját, mert 
meghalt.

Odaadhattuk volna neki például a Black 
Riderért – elég sokat küzdött érte, hogy 
Tom Waits és Williams S. Burroughs 
avantgárd „musicaljét”, amely eredetileg 
jó harminc évvel ezelőtt Robert Wilson 
szcenírozásában indult világhódító útjá-
ra, itthon is láthassuk Ascher rendezé-
sében. Mert Annának ez az akciója, mint 
cseppben a tenger, mutatja a túl rövid 
pályája egészét.

Világpolgár, illetve világszínhá-
zi polgár volt, akinek olthatatlan 
és kielégíthetetlen kíváncsisága 
révén mindannyian sokat tanul-
tunk; megismertünk rengeteg 
drámát a világ minden szegleté-
ből, mert ő egy tudás- és infor-
mációs központ volt.

Odaadhattuk volna ezt a díjat azért is, 
ahogy számos hazai rendezőt segített 
érvényesülni a világszínházban – amo-
lyan export-import tevékenység volt ez  
a dramaturgi munka, amelyben jól jött 
ugyan a flott nyelvtudás, de még jobban a 
színházi szakértelem és a közvetlen karakter.

Aztán odaadhattuk volna a PanoDrá-
máért, vagyis a magyar nyelvű verba-
tim színház megalapításáért, amely első 
ugyan a maga nemében, de minden hazai 

dokuszínház az ő köpönyegéből bújt ki.

És hát igen: odaadhattuk volna azért a 
kérlelhetetlen kiállásért, amely mindig a 
hátrányos helyzetűek, az elesettek, az 
igazságtalanságok áldozatainak oldalá-
ra állította, és hangosan, ellentmondást, 
mi több, óvatos tartózkodást sem tűrően 
kérte számon és kárhoztatta a hatalom 
packázásait. Mondjuk, ezért tán nem ad-
tuk volna, mert az ilyesmiben magunk is 
óvatos tartózkodók vagyunk.

Dramaturg. A magyar színház fárad-
hatatlan robotosa. A szó tág, legtágabb 
értelmében. Ezért adjuk a díjat Lengyel 
Annának.

Csáki Judit

Fotó: Reviczky Zsolt

Posztumusz különdíj: 
LENGYEL ANNA
dramaturgi, műfordítói és 
színházszervezői munkásságáért
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8 Hány olyan esetre emlékszünk az elmúlt évtizedből, amikor valaki szembe akart, 
szembe mert és szembe tudott szállni a hatalommal, és homokszemekkel tudta 
teleszórni a könyörtelen gépezet fogaskerekeit? Hányszor láthattuk, hogy a hatalom 
baltája beletörik valamibe, vagy ha bele nem is törik, de legalább alaposan kicsorbul? 
Hányszor tudott a színház igazán hangosan, látványosan és összehangoltan kiállni 
a saját alapvető értékei és erkölcsei mellett? Hányszor tapasztalhattuk, hogy igazán 
zsigeri, azonnali és egyértelmű reakció érkezik az elnyomásra?

Egyszer egészen biztosan. Akkor, amikor 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
polgársága a diákság szellemi és 
praktikus vezetésével összezárt az évek 
óta háborítatlan politikai nyomulással 
szemben, és frappáns, önazonos, 
egyszerre színházi és emberi választ adott 
a színháziatlan és embertelen támadásra, 
kompromisszumok és háttéralkuk nélkül, 
olyan egyszerű, tiszta és alapvető 
gondolatok mentén, amelyekre nem 
létezhet érvényes ellenérv: egy egyetem 
akkor töltheti be a feladatát, ha autonóm, 
ha demokratikusan működhet és ha nincs 
alárendelve semmilyen politikai érdeknek; 
egy művészeti intézmény akkor 
szolgálhatja a haza, az ország, a nemzet 
érdekeit, ha hagyják minden művészeten 
túli érdekre tekintet nélkül, az elérhető 
legmagasabb színvonalon működni.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemet 
védő blokádot, majd a gyógyíthatatlan és 

halálos sebet kapott intézmény értékeit 
megmenekítő Freeszfe mozgalmat 
megszervező egyetemi polgárság tagjai 
igazi hazafiak, akik aktuálpolitikai 
irányoktól függetlenül semmi 
mást nem tartottak szem 
előtt, mint hogy biztosítsák 
Magyarország művészetének 
háborítatlan jövőjét, és tették 
mindezt úgy, hogy közben 
nem törődtek még a saját 
egzisztenciális biztonságukkal 
– a diplomájukkal, a fizetésükkel 
–, de a folyamatos, nemegyszer 
nemtelen támadások közben 
sokszor még a saját lelki 
egészségükkel sem. 

A Színházi Kritikusok Céhe Kurázsi díját 
átvevő SZFE-polgárok példát mutattak 
egy egész országnak.

Kovács Bálint

Kurázsi díj:
A SZÍNHÁZ- ÉS 
FILMMŰVÉSZETI 
EGYETEM HALLGATÓI, 
OKTATÓI ÉS DOLGOZÓI, 
akik kiálltak egyetemük 
szabadságáért

Fotó: Todoroff Lázár



9A vírus aktuális variánsai, az újabb kihívások közepette már szinte nehéz felidézni, újra 
átérezni azt a kezdeti, elemi bizonytalanságot, amit az első lezárások okoztak. Akkor 
még sejteni sem lehetett, hogy mi és meddig lesz, nem voltak még vakcinák sem, nem 
edződtünk még hozzá ehhez a sci-fibe illő helyzethez. A színházakat az egész világon 
bezárták, ami sohasem látott egzisztenciális, anyagi és alkotói krízishez vezetett. 
Hirtelen – Jürgen Habermas szavaival élve – rengeteg tudásunk lett a nem tudásról, 
amit kár lett volna tagadni. Közben mintha a közönség azt üzente volna, ahogyan 
korábbi megszorított helyzetekben is voltak erre már példák, itt az alkalom a művészi 
kreativitás határozott megvillantására, a digitális tér meghódítására, az értékesség 
bizonyítására az apokalipszis küszöbén. De talán az alkotók is vágytak sokszor arra, 
hogy válaszolhassanak erre a rendkívüli helyzetre.

Különdíj a járványhelyzet 
alatti online jelenlétért: 
TRAFÓ – KORTÁRS 
MŰVÉSZETEK HÁZA

A Trafó csapatának egyik fő érdeme, hogy 
a nyilvánvaló szervezési akadályokon 
(kívülről nézve) könnyedén, már-már 
magától értetődő természetességgel 
átlendülve, egyszerre felelt meg a két 
kihívásnak. Hűen a profiljához, egyetlen 
konkrét irány helyett szabad kezet 
adott az alkotóknak, akik különböző 
platformokon és formátumokban 
kísérletezhettek. A helyzettől függetlenül 
teljes értékű alkotásokat láttunk sok 
kiemelkedő művésztől és csapattól, 
mint például (önkényesen válogatva) 
Fekete Ádám, a Hodworks vagy a 
Freak Fusion. De ideérthetjük az olyan 
korábbi felvételek bemutatását is, mint 
a Paso Doble, amely szintén frissnek 
ható válasz volt arra, hogyan lehet 
újfajta alkotást létrehozni egy előadás 
felvételével.  Emellett pedig a Trafó 

vibráló, koncertekkel, beszélgetésekkel, 
workshopokkal teli heti programot 
hozott létre, gyakran reflektálva ezen 
keresztül a megváltozott világrendre. Így 
a kezdeti „Mi az online színház?” típusú, 
pusztán elméleti rágógumiknál lassan 
sokkal érvényesebb és égetőbb kérdés 
lett, hogy mit lehet aznap este nézni a 
színház digitális tereiben.

Talán egyszer majd történik 
valami, amitől a Trafó már nem 
az innováció, a kísérletezés és a 
sokszínűség háza lesz. Amikor 
már nem lesz jelen, amikor már 
nem lesz kortárs. De úgy tűnik, 
hogy ehhez egy pandémia 
egyelőre édeskevés.

Hajnal Márton

Fotó: Nagy Gergő



10 A műfaj nyelv. A művészet változatos, sziporkázóan gazdag nyelvrendszere. 
Egymástól eltérő kifejezőeszközök kavalkádja. Hangjegy... szín... szó... emberi 
mozdulat. Amit kifejez vele – a belső tartalom –, viszont közös. Közös gondolkodás 
a létezésünkről. A művészet válasza a múltból előhömpölygő, jövőbe mutató jelenre. 
Mert a művész vátesz, aki különleges hajlamánál fogva érzékeny precizitással méri 
föl korának folyamatait, és ezzel így vagy úgy, de képes kijelölni a lehetséges jövőt. 
Bár akkor – real time-ban – még nem tudtuk, Bodó Kertész utcai Shaxpeare-mosója 
egy új korszak kezdete volt. A vég és a kezdet. Klasszikus színpadon elővezetett 
korszakhatár, amely váteszi szigorral tesz pontot a múltra s méri föl a jövő útjait...

Az már elsőre kiderült, hogy Závada 
Péter mai átiratával Bodó Viktor, 
figyelembe véve a társulat mellbeverően 
aktuális improvizációit, rádöbbent 
minket arra, mit jelentett a maga korában 
Shakespeare. Hogy lazán lerombolva 
az illedelmes színház falait, fölrúgva  
a szabályait, olyasmit mond el, amit így 
– ennyi mocsok közepette, ilyen költőien 
– még nem mondott el senki. Hogy 
Rómeó és Júliája nélkülöz mindent, 
amit romantikus hevülettel hajlamosak 
vagyunk belegondolni korunkba. 
Csupasz őszinteségében inkább marad 
helyette kegyetlen. Ám ebben a durva 
erőszakkal fertőzött, organikusan 
szétcseszett, veszettül tudatmódosított, 
problémakezelésre eleve képtelen, 
kényszeres üzekedésben tobzódó 
világban is ott lapul a líra. A másik 
lény iránti vonzalom kitörésre készen. 
Hogy aztán egyetlen, mindent elsöprő 
pillanatra a hetedik kerületi Rómeó és  
a helyi Júlia találkozásával létrejöjjön az 
élet értelme – majd hasonló gyorsasággal 
süllyedjenek vissza a megalkuvások 
tépázta napi valóságba.

Vigasztalhatnánk magunkat, hogy ezt 
az egészet Rómeó vizionálja, mielőtt 
aranylövéssel a kezében végleg leteríti a 
koszos nagyváros, de ma már tudjuk, hogy 
ez a valóság maga. Nem a családok 
obligát ellenségeskedése zúzza 
szilánkokra a két fiatal szerelmét, 
hanem ők maguk. A bennük rejlő 
kor. Rómeó, aki megpróbál lejönni a 
szerről, de bebukja, s ahhoz az idióta 
Páriszhoz visszaevickélő Júlia, aki előző 
este totál beállva történetesen még 
Júlia anyját dugta. A kor, amely nem 
sokkal utánuk – megerősítve a bodói 
disztópikus jövőképet – áthágja saját 
korlátait, ezzel próbálva fölszámolni 
maradék kapcsolatainkat, létezésünk 
közös tereit, nem mellesleg leparancsolva  
a színpadról a színészeket.

Az az új kor, amely reményeink szerint – 
ki tudja – végül talán segít egymáshoz és 
a színházhoz visszatalálni.

Kállai Katalin

A legjobb előadás:
KERTÉSZ UTCAI 
SHAXPEARE-MOSÓ
(Örkény István Színház, 
rendező: Bodó Viktor)

Fotó: Horváth Judit
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SZABÓ MAGDA

AZ AJTÓ

2022

 03|25
STÚDIÓ

Rendező: ÖRDÖG TAMÁS

INGMAR BERGMAN

JELENETEK A BÁBUK ÉLETÉBŐL

Rendező: SCHWECHTJE MIHÁLY

SZEX. ÚJRA. EL.

Rendező: KELEMEN KRISTÓF

KELEMEN KRISTÓF

A NEMZET ÖZVEGYE

 ÓBORDAL  (munkacím)

TAKÁCS NÓRA DIÁNA DALESTJE

Zenei vezető: Kákonyi Árpád és Egervári Mátyás

2022

 05|13
STÚDIÓ

2022

 06|03
STÚDIÓ

2022

06|16

A 2021/22-es 
évad során 
továbbra is 
nézhet minket 
online is.

Ha nem
tud eljönni 
személyesen, 
vásároljon 
stream-jegyet 
és élvezze 
előadásainkat 
otthonról.

www.orkenyszinhaz.hu
 OrkenyIstvanSzinhaz
 orkenyszinhaz



12 Tudod, mit szeretek Béres 
Mártában? – fordultam oda egy 
fiatal kritikuskollégámhoz még a 
szavazás előtt. Hogy elvárja, hogy 
jelen legyek. Ő nélkülem nem játszik. 
Hogy én kényelmesen üljek a piros 
bársonyszékben, ő meg nevessen, sírjon, 
alakoskodjon, belefeszüljön Tolsztojba, 
Shakespeare-be, Csehovba, na, azt már 
nem. Merthogy az ő színházának nem 
ez a dolga. Az ő színházának az a dolga, 
hogy rászoktasson minket az igazságra. 
És ebbe feszüljön bele.

A színház egészen egyszerűen 
az a hely, ahol nincs kibúvó. 
Senkinek.

És tudod, miért sikerül neki mindez? – 
folytattam. – Ez a felszabadítás? Mert 
Béres Márta legbelül tudja: véresen 
komolyan csak az veszi magát, akinek nem 
telik iróniára. Akinek pedig telik, az nagyon 
pontosan látja, hogy nem a problémák 
észlelése nehéz, hanem az, hogy miként 
beszéljünk róluk. És ő éppen ezt próbálja 
minden este újra és újra kitalálni. Na de 
nem egyedül. Juszt se. Velünk. Mondom: 
ő nélkülem nem játszik. 

Dézsi Fruzsina

A legjobb színészi alakítás:
BÉRES MÁRTA
(Anna Karenina, Újvidéki Színház)

Ezért vele nincs is olyan, hogy kellemes 
előadás. Egészen egyszerűen nem 
hagy békén minket addig, amíg fel nem 
tesszük magunknak a ránk vonatkozó 
kérdéseket. Nem fél elvinni minket a 
határainkig, és nem félt minket sem attól, 
hogy ne tudnánk megbirkózni azzal, ami 
ott ránk vár. És ez nem azt jelenti, hogy az 
életünk – és következésképpen a színház 
is – feltétlenül siralomvölgy. Sőt: éppen 
azt akarja mindenáron elmagyarázni, 
hogy a világ végül is nem elátkozott 
hely. Nem egyedül törékenységgel, 
kiszolgáltatottsággal és önzéssel van 
kibélelve, hanem a döntés lehetőségével 
és azzal a megnyugtató tudattal, hogy 
semmi sem végleges. És ezzel a szép, 
finom bravúrral nem is elsősorban magát, 
hanem a közönséget szabadítja fel.  Mert 
a jó színész olyan, hogy mindent tud 
a hazugságról, de ő maga képtelen rá. 
Éppen ezért számára a színház nem 
agyjáték, nem kulturális táplálék, és nem 
az úgynevezett valóság leleplezése.  

Fotó: Srđan Doroški

Már 

egymillió 
okból tudjuk, hogy 

a kultúra fontos.
A Papageno online közvetítéseit 

az utolsó 12 hónapban 
1 028 696 alkalommal 

indították el.

www.papageno.hu
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Beleszületett a színházba. Családja 
révén a Sitkei Színkör volt egyik 
nevelőiskolája. Gyerekkorában még 
láthatta-hallhatta a legendás újvidéki 
rendező, színészpedagógus, Soltis 
Lajos próbáit, akinek tragikus halála 
után az időközben Celldömölkre költöző 
társulat felvette a nevét. Diákkorában 
dolgozhatott a hatvanas-hetvenes évek 
kísérleti színházának hagyományait 
továbbvivő Solténszky Tiborral, 
Katona Imrével és Somogyi Istvánnal, 
de ugyanígy az erdélyi rendezők 
kiválóságával, Bocsárdi Lászlóval is.

Útja mégsem a színház felé vezetett: az 
ELTE-n pszichológia szakra iratkozott 
be. Nem lett hűtlen a színházhoz sem. 
Nemcsak az egyetemi szakdolgozatának 
tárgya utalt a színházra, hanem részt vett 
a Nemzeti Színház rendezőgyakornoki 

programjában is. 2015-ben lett az 
SZFE színházrendező – fizikai színházi 
koreográfus szak hallgatója.

Első rendezésére otthon, a Soltis Lajos 
Színházban került sor 2013-ban. Azóta több 
mint egy tucat bemutatója volt. Mindenben, 
így a darabválasztásban is nagyon igényes. 
Operákat (Paisiello, Weber, Hindemith) 
éppen úgy színre visz, mint régmúlt 
és modern klasszikusokat (Euripidész, 
Shakespeare, Büchner, Hamsun, Camus, 
Havel, Bogajev, McDonagh).

Tanítottam, elfogult vagyok vele. 
De kritikus is. Most mégsem a 
megoldatlanságaira vagy a túlzásaira 
emlékszem, hanem arra, hogy milyen 
pontosan és egyéni szemszögből 
elemzi a darabokat; hogy a szó mellett 
mekkora szerepet kap nála a látvány, 
a zene és a mozgás; hogy azok közé 
a Horváth Csaba-tanítványok közé 
tartozik, akik a fizikai színház eszközeivel 
és szellemiségével új olvasatát 
képesek adni jól ismert műveknek is. 
Ez a fergeteges tempójú, sziporkázóan 
szellemes Vízkeresztre éppen úgy igaz, 
mint Weöres Octopusának eklektikájára, 
Camus Caligulájának elérhetetlenség-
hajszolására, Hamsun Éhségének 
egzisztencialista olvasatára.

A szintézis a Don Carlos a Radnóti 
Színházban, ami optimistának 
nem mondható képet fest a 
fiatalok perspektívátlanságáról, 
egy ma is ismerős hatalmi 
mechanizmus működéséről és 
(nem mellékesen) minden egyes 
alak tragikus magányáról. Érett 
munka.

Nánay István

A legígéretesebb pályakezdő:
NAGY PÉTER ISTVÁN

Fotó: Falus Kriszta

„...rendezői tétovaságnak nyoma sincs,
a hangsúlyok ott vannak,

ahol lenniük kell.”

Jászay Tamás
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