
is hűek maradnak, mert úgy őrzik titok-
zatosságukat, hogy közben sok mindent
megmutatnak magukból.

Tarján Györgyi például Júlia perspek-
tívátlanságát, életre való alkalmatlansá-
gát. Már gyermekkorában megtanulta: úgy
kell viselkednie, hogy felhívja magára a
figyelmet, mert különben másnak jut a
szülői szeretet. A színésznő Júlia mai
viselkedésében ragyogóan hozza a kisem-
mizett vagy legalábbis magát kisemmi-
zettnek érző tegnapi Júliát. Ebből ere-
dezteti önzését, alkalmazkodási képte-
lenségét, durcásságát, hisztériáit. A kez-
deti csupa vád szavak fokozatosan segély-
kiáltássá alakulnak át. Egy-egy konflik-
tushelyzetben olyan riadt gyermeki han-
gon szólítja a szüleit, mint aki senki más-
tól nem várhat segítséget. Jók azok a foko-
zatok is, ahogy Júliát a hisztériáig elve-
zeti. Zavartságának leplezéseképp egy
újságot tép csíkokra, s úgy kezdeményezi
apjánál a vendégek eltávolítását. Amikor
nem talál támogatóra, a magára hagyott
gyermek csakazértis-elszántságával maga
támad. Szavai, mozdulatai sebeznek, de
amikor érzi, hogy senki nem tekinti
partnernek, csökönyösen földre veti ma-
gát. Innen már csak egy lépés, hogy fegy-
vert fog és kiszorítósdit játszik a „rossz"
nénivel és bácsival. Aztán reggelre kibe-
széli és kialussza magát. Bűnbánóan, a
csínyen ért gyerek igyekezetével, kezes
bárányként sürög-forog a család körül.

Tarján Györgyi eljátssza a kényes egyen-
súlyt is. Ha tetszik, attrakcióként, ha tet-
szik, a gyermeki középpontba kerülés
szándékával, ha tetszik, a darab mozdu-
latba öntött összefoglalójaként. Homlo-
kára helyez egy poharat, és úgy egyensú-
lyoz vele, mint szülei a látszat és valóság,
Edna és Harry a menni vagy maradni di-
lemmája, Claire pedig a különböző italok
között.

Középpontba kerül Dobos Ildikó Claire-je
is, pedig benne nincs akkora magamutoga-
tási vágy, mint Júlia figurájában. Claire
alkoholba fojtja szorongásait, és az ital
felszabadulttá, fecsegővé teszi. Neki sza-
bad a földre fekve panaszkodni, mind-
untalan fullánkokat szúrni, tréfákat ki-
eszelni, sztorikat mesélni. Es ráadásul jól
is áll neki. Dobos Ildikó ugyanis a töb-
biektől merőben elütő színekkel, sokkal
harsányabban, de rendkívül természete-
sen éli Claire-t. Erőteljes, szép váltások-
kal és észrevétlen áttűnésekkel hozza a
nővérének kiszolgáltatott és ezért a felette
állás látszatára törekvő nőt. Tiszta
pillanataiban beretvaélesen vágó aggyal
elemzi a család helyzetét, majd elég egyet-

len pohár ital, és újra szétesővé válnak a
gondolatai, ő pedig felölti a széles gesz-
tusú, szabadosra hangolt ripacs mezét.
Ennek a szétroncsolt állapotnak a felmu-
tatásával nem nehéz megsejtetni, hogy
Claire mennyire a saját lehetőségei alatt
maradt; Dobos Ildikó pedig olyannyira
eltartja magától a figurát, hogy parányi
teret sem enged a sajnálatnak. Hiszen
Claire maga választotta ezt az utat.

Spányik Éva Agnese csupa kopogás, szi-
gor, családot összetartó őserő, ám e túl-
hangsúlyozott vonások mellett eltörpül-
nek a gyengeségei. Vajon mi erősíti benne
azt az érzést, hogy hamarosan megőrül?
Néhány elgyengülő, bizonytalanná váló,
kétségbeesett pillanat bizonyára eligazí-
tana. Am Spányik Ágnese mindvégig
ugyan-olyan határozott marad, s
változatlan erővel tartja az otthonillúziót. S
e félrecsúszott színészi megoldás az egész
előadást félre-viszi, hiszen mind
terjedelmében, mind súlyában a
legnagyobb szerep az övé.

Czikéli László Tobiasa olyan az egész
darab során, mint aki csendes kívülállóként
jól szórakozik a család gondjain. Láthatóan
szívesebben tölti az időt jópofa sógornője,
mint szigorú felesége társaságában. De hogy
miért, arról sem ő, sem Spányik Ágnese nem
árul el szinte semmit sem. Ehhez ugyanis
Czikélit túlzott passzivitásra, Spányikot
pedig érzelmi sivárságra készteti a rendezés.

Mégis van Czikélinek egy nagy váltása.
Mintha az addig elfedett indulatok, egy
élet elraktározott érzései buggyannának
ki belőle. Nem is a legjobb barát-nak,
hanem önmagának magyaráz. Albee hol
elhalkuló, hol felerősödő áriaként képzeli
el ezt a szöveget, a színész pedig egy
szituációt összegező monológként adja
elő, hol a lelkéből beszélve, hol fin-
torogva, hol a mesterkéltséghez közelítő
hangon, hol magát adva, hol pedig kívül-
ről szólva. Éppen úgy, éppen olyan sok-
szólamúan és többjelentésűen, ahogy az
egész darabnak kellene szólnia.

Edna és Harry szerepe nem igazán meg-
írt. Nincs mondanivalójuk a félelemről, a
menekülési kényszerről. Ehelyett marad a
kínos feszengés, a be-és kiköltözés sürgés-
forgása. Demjén Gyöngyvér és Kőmíves
Sándor ennek ellenére súlyt ad a két ember
szorongásának. A megírt szövegnél jóval
többet játszanak el. Felvillantják a változ-
tatás halvány reményét. Egyedül ők mer-
nek dönteni. Akkor is, amikor beköltöznek
a legjobbnak hitt barátaikhoz, és akkor is,
amikor otthagyják őket. Szinte bizonyos,
hogy nem sikerül helyrebillenteniük meg-
bomlott belső egyensúlyukat. De legalább
megpróbálták.. .

GÁBOR ISTVÁN

A víg özvegy - háromszor

Amióta 1905. december 30-án a bécsi
Theater an der Wienben bemutatták a
Henri Meilhac vígjátéka alapján Victor
Léon és Leo Stein librettójára komponált
A víg özvegyet, Lehár Ferenc operettje
bejárta az egész világot. Ez a mű még a
klasszikus bécsi operettek hagyományait
követi, ezért van helye az opera-házakban
is; nem véletlen, hogy a budapesti
dalszínház is négy Lehár-művet mutatott
be, köztük A mosoly országa éveken át
szerepelt a repertoáron. Otto
Schneidereitnek Berlinben, a Henschel
Verlagnál kiadott könyve szerint, amely
bízvást tekinthető forrásmunkának, egye-
dül az 1910-es évben tíz nyelven 18 ezer
előadást ért meg e mű, és a könyv 1983-as
megjelenéséig szerzője negyedmilliónál
több színházi estéről ad számot.

Lehár Ferenc, a jól képzett muzsikus
operai igényű zenéjéről oly sok szó esett
már az utóbbi időben, hogy erről bőveb-
ben beszélni szószaporításnak tűnnék.
Annyi azonban bizonyos, hogy az ő me-
lódiáit - Kálmán Imre dallamaihoz hason-
lóan - a világ legrangosabb énekesei is
örömmel adják elő. Így van ez nálunk is; a
harmincas évek végén a Margitszigeten
Glavári Hanna szerepét Szilvássy Margit,
Danilót Udvardy Tibor énekelte; ugyan-
csak ezen a nyári színpadon alakította Pitti
Katalin is jóval később - 1980-ban - a
gazdag özvegyet, és szinte nincs
operettprimadonna Budapesten és vidéken,
aki ne kérte és kapta volna meg Glavári
Hanna szerepét.

Az igazság kedvéért jegyzem meg: ke-
vés Lehár-operett van, amelynek olyan
bugyuta és bárgyú lenne a librettója, mint
A víg özvegyé. A legnaivabb néző számára
is eleve nyilvánvaló, hogy a meg-
özvegyült milliomosnő pénze, amelyre
Pontevedro elszegényedett államháztar-
tása tart igényt, végül az egykori udvarló-
hoz, gróf Danilovics Daniló követségi tit-
kárhoz kerül. Oly átlátszó a mese, hogy
annak laza fonatú szitaszövetén minden-
ki keresztülpillanthat. Ezen az sem segít,
hogy a történet mellékszálaként egy in-
tim kaland is terítékre kerül, egy báli
legyező körüli halovány bonyodalmakkal
tarkítva a cselekményt.

A rendező - fölismervén a librettó
gyengeségeit - legföljebb annyit tehet,



hogy játékkal dúsítja föl a csekély törté-
netet, és hagyja a zenét élni, áradni a
színpadon, illetve megnöveli annak a szí-
nésznek-énekesnek a szerepét, akit a leg-
jelentősebbnek ítél az előadásban. Így állt
régebben a középpontban Nyegusként
Latabár Kálmán - és egy szegedi
előadáson ugyanebben a szerepben Má-
riáss József -; Kaposvárott, Gazdag Gyula
üde rendezésében pedig Pitti Katalin
mellett Koltai Róbert személyisége adott
súlyt a nagykövet egyébként nem túlsá-
gosan jelentős alakjának. Hozzátehető,
hogy az egyes szerepek súlyának növelése
vagy csökkentése nemcsak rendezői,
hanem dramaturgiai beavatkozással is
végbement már; így lett például a
Fővárosi Operettszínház egyik, 1968-as
fölújításán a mű részben az emigráns
bábpolitikusok karikatúrája, máskor pedig
a léhaság és a dologtalanság szatírája.
Mindezek az alkalmi arányeltolódások
azonban nem vonhatják el a figyelmet az
operett két főhőséről, a milliomos öz-
vegyről és a tőle kezdetben húzódozó,
majd szerelemre lobbanó, dologkerülő
követségi titkárról.

Zsadon Andrea Glavári Hanna szerepében

Seregi László, aki már többször szín-
padra vitte színházában és szabadtéren A
víg özvegyet, most maga készítette el azt
az új fordítást, amely hű kívánt maradni
az eredeti librettóhoz. Nem vagyok meg-
győződve arról, hogy éppen ez az a szö-
veg, amelynek eredeti változatát föltétle-
nül tiszteletben kellene tartani, ám az
újonnan lefordított szöveg frissessége és
üdesége arról győz meg, hogy Seregi, a
műfaj kitűnő ismerője, e téren is jó mun-
kát végzett. Ebben a librettóban jóval
kevesebb a megszokott patron, amely a
gyéren csörgedező cselekmény réseit
hivatott kitölteni. A fordító ügyesen ke-
rülte ki a jelenre esetleg utaló mozzana-
tokat. Hiszen abban az országban, amely-
ben ma élünk, mit meg nem tennénk
húszmillióért, még ha a szövegből nem
is derül ki, hogy mely állam valutájáról
van szó. Ez a húszmillió olyan varázsos
összegnek tűnik, hogy miatta valóban
lázba jöhetne valamely nyugati ország-
ban állomásozó külképviseletünk egész
személyzete. Ez azonban a kabaré és
nem az operett világa; Seregi ettől a ba-
nalitástól megóvta nézőit. Amit persze
az is indokol, hogy e produkciót a nyáron

Münchenbe is elviszi, és a gazdag NSZK
meg az odalátogató turisták szívét aligha
lágyítja meg a mi pénztelenségünk, még
német szövegváltozatban sem.

Seregi egyébként ízléssel, rutinnal és
nagy szakmai biztonsággal rendezte meg
A víg özvegyet, a hangsúlyt a cselekmény-
ről inkább a látvány felé tolva. Színpad-
ra állításában igyekezett karaktert adni
valamennyi fontosabb szereplőnek, akik
Baranyi Ferenc ugyancsak új, igényes és
költői lendületű verseire éneklik a Le-
hár-muzsikára írott strófákat. Lehetsé-
ges, hogy némelyek berzenkednek, amiért
Mérei Adolf immár klasszikusnak mond-
ható versei helyett mást hallanak, de meg-
történt ez már hagyományos Shakespeare-
fordításokkal is, mégsem dőlt össze a
világ. Erről jut eszembe Baranyi Ferenc
egyik leleménye, amellyel Arany János
nevezetes Hamlet-magyarításából bele-
lopta a szövegbe, hogy valami bűzlik
Dániában. Más kérdés, hogy ezt vala-
mennyi néző megérti-e.

s ha már erről esett szó, hadd mondjam
el, mennyi haszonnal járt számomra,
hogy, három szereposztás lévén, három-
szor néztem meg A víg özvegy felújítását.

Kovács Brigitta (Glavári Hanna) és Virágh József (Daniló) A víg özvegyben



Mert ahány előadás, annyiféle volt a kö-
zönség, amely mindig másképpen reagált a
darab humorára. Nyegus például azzal
dicsekszik a negykövetnek, hogy az ő szí-
nészi képességei már csak azért sem von-
hatók kétségbe, mert hajdanában Shakes-
peare-t is az eredeti zenével játszotta.
Nos, erre a nevetés hol bejött, hol nem,
akárcsak Nyegusnak ezt követő megjegy-
zésére, miszerint ő a pontevedrói nemzeti
színháznak is tagja lett volna, ha lenne
egyáltalán nemzeti színházuk. A félreért-
hetetlen célzást - mellesleg a nagyon keve-
sek egyikét, amelyektől mégsem akart
megválni a fordítás és a rendezés - sem
mindig fogadta nevetéssel a közönség.

Említettem, hogy Seregi legfőbb eré-
nye e rendezésben a szép látványra való
törekvés. Ezt a törekvést a meglehetősen

egyszerű, ám tetszetős díszletekben -
amelyeket Langmár András tervezett, a
gyors jelenetváltásokhoz szükséges köny-
nyen mozgatható kivitelben - Kemenes
Fanny dekoratív, képzeletbeli ponteved-
rói népviseleti elemekkel átszőtt jelmezei
még külön kiemelik. Arról nem vagyok
meggyőződve, hogy a három szereposztás
női főszereplőinek tervezett ruhák
egyformán előnyösek-e mindegyiküknek,
de azt hiszem, egy gyakorlott primadon-
nának megvan a lehetősége, hogy a ter-
vezőtől némi módosítást kérjen. Ha nem
tette meg, az írható az önkritika hiányá-
nak számlájára is.

A nagyon ügyesen mozgatott kórus és
főképpen a tánckar, amelynek élén hat
gyönyörű és nagyjából egyforma magas-
ságú balett-táncosnő áll, a hozzájuk illő

partnerekkel jelentős szerepet vállalt
abból, hogy Seregi László rendezése né-
mely sutasága ellenére is jól érvényesül-
jön a színpadon. Az ügyetlenségek egyike,
hogy Glavári Hanna ama bejelentését, mi-
szerint férje végrendelete szerint újbóli
házasságkötése esetén elveszti vagyonát,
rosszul reagálja le a színpad. Az kevésbé
érdekes, hogy a feleségét a félrelépésen
rajtakapó és emiatt válni készülő nagy-
követ menten lemond Hanna kezéről, ám
az operett törvényei és sablonjai értel-
mében a léha Daniló reakciója sem érzé-
kelhető kellő mértékben. Hiszen az a tény,
hogy nem kapja meg a milliókat - persze,
mint rövidesen kiderül, megkapja -, azt
jelenti, hogy nem hozományvadászként,
hanem szerelemből veszi el a szép özve-
gyet, akihez egykor gyengéd szálak fűzték.

Néhány ilyen apróbb szeplő azonban az
összképen keveset ront, ezzel szem-ben
megemeli az egész produkciót Pethő
László ötletes, egyéni hangú, mutatós,
kicsit pajzán, csöppet frivol, de mindig
esztétikus koreográfiája, melyet nagy-
mértékben gazdagít Szamosi Judit és
Gregus Zoltán szép szólótánca. Ilyen
pompás tánckettőst operettben vajmi rit-
kán látni; igaz, az 1980-as margitszigeti
előadáson a két táncos szólista Metzger
Márta és Erdélyi Sándor volt. A zenei
vezetés a három előadáson Makláry Lász-
ló, Váradi Katalin, illetve Rónai Pál kezé-
ben összpontosult. Makláry nagy fölké-
szültséggel irányította a zenekart, amely
az ő vezénylete alatt hajlandónak mutat-
kozott bizonyítani, hogy Lehár zenéje
operai színvonalú muzsika. Rónai Pál
jobbára a nagyobb együttesek
összefogásában és a kórus irányításában
jeleskedett, míg Váradi Katalin inkább az
egyes énekesi karakterek
megformálásához nyújtott segítséget; az ő
vezénylete különö, sen előnyösen
érvényesült a második fel-vonásnak az
énekesekkel szemben nagy igényeket
támasztó kvintettjében.

Mielőtt a színészi játék részletezéséré
rátérnék, kénytelen vagyok egy nagy lé-
legzetet venni. A következőkben ugyan-is
ki kell mondanom, hogy az általam
nagyrabecsült Németh Sándor, aki a vál-
tás jegyében legutóbb a Csárdáskirálynő-
ben igen bölcsen Kerekes Ferkó, az öre-
gedő lovag szerepét kérte vagy vállalta,
most nem győzött meg arról, hogy bon-
vivánként is tökéletesen helytáll. Németh
Sándor alkatában sem igazán amorózó, és
olykor kissé elfátyolosodó hangja miatt
sem igazán alkalmas erre a feladatra. Ő
tisztességgel megtesz mindent a siker
érdekében, kitűnően mozog, táncol és jó

Oszvald Marika (Valencienne) és Jankovits József (Camille) Lehár Ferenc operettjében



négyszemközt

szövegkiejtéssel, szépen beszél, ám az a
többlet hiányzik játékából - talán a ren-
dezés figyelmetlensége miatt is -, amitől
elhisszük még e csacska mesében is, hogy
a gyönyörű Glavári Hanna őreá áhítozik.
A hölgyet az első szereposztásban Tiboldi
Mária személyesíti meg primadonnai
fölkészültséggel, nagy rutinnal és tisztán
csengő hang birtokában. Miután ő még
nem rendelkezik egy Honthy Hanna eré-
nyeivel és képességeivel, gesztusai oly-
kor modorossá válnak, és a nagyon is-
mert, már-már elcsépelt operett-sablo-
nokat juttatják az eszembe.

Ebben a szereposztásban Hadics László
játssza báró Zéta Mirkó nagykövetet,
némi malíciával, kedvesen, de nem kevés
színészi közhellyel, Oszvald Marika
pedig a nagykövet kikapós feleségét, rop-
pant bájosan, pikánsan és kitűnő tánctu-
dással. Nem hiszem, hogy egy operett-
alakítást azon kellene lemérni, tud-e a
színésznő cigánykereket vetni, de ha tud,
akár többször is, az ugyanúgy előnyére
válik, mint Ötvös Csillának annak idején
a Szigeten. Jankovits József a nagykö-
vetné hódoló lovagjaként újból igazolja,
hogy a bonviván-utánpótlásban érdemes
számítani rá, mert jó a karaktere, és van
egyéni hangja is, ami ebben a műfajban
nem csekélység. Külön kell szólnom Nye-
gus szerepében a vendégként föllépő Mikó
Istvánról, aki egyéni színeket visz bele
ebbe a hálás, de nem kevés túlzásra is
alkalmat kínáló figurába. Az előadás egyik
fénypontjaként Mikó a Glavári Hanna
adta estélyen hegedül is, méghozzá kitű-
nően. Már-már az a rosszmájú gondolat
ötlött fel bennem, vajh' nem kellene-e
olykor kivenni a vonót némelyik hivatá-
sos művész kezéből a zenekari árokban?

A nyolc nappal későbbi második be-
mutató két főszerepét az operai hangon és
színvonalon éneklő, amellett bájosan,
finom, míves színészi eszközökkel alakító
Zsadon Andrea, illetve a bonviván
legfontosabb vonásait jól megtestesítő
Harsányi Frigyes alakították. Zsadon
Andreának helyenkénti formális játékáért,
előregyártottnak tetsző gesztusaiért bő-
ségesen kárpótol üde kedvessége és isko-
lázott hangja, míg a férfias megjelenésű
Harsányi Frigyes rendkívül kellemes ala-
kítással szerez örömet a nézőknek. Mirkót
e másik két szereposztásban egyaránt
Makay Sándor játssza, jó énekhangon és
kedves malíciával, míg feleségét frivol báj-
jal és további reményekre keltő üde han-
gon kelti életre a mutatós külsejű Vásári
Mónika. Valencienne hódolóját Sipeki
Tibor alakítja rutinosan, de nem túlságo-

san nagy igyekezettel. Annál nagyobb el-
ismerést érdemel - ugyancsak a másik két
változatban - a chaplini-alfonsói humorú,
egyéni sirámait és keserűségeit a szerep-
be finoman becsempésző Kulcsár Lajos.

Másnap a nagyon előnyös megjelenésű,
groteszk humorú alakításába némi
alpáriságot is keverő, megnyerő egyéni-
ségű Kovács Brigitta alakította Glavári
Hannát, míg Danilót Virágh József, aki-
nek játéka nem mentes a sémáktól és sab-
lonoktól. A második és a harmadik szerep-
osztás epizodistái között fedeztem föl
Csere László nevét, aki már korábban bi-
zonyította táncoskomikusi tehetségét. Va-
jon annyira gazdag színészekben a Fővá-
rosi Operettszínház, hogy nem tartja érde-
mesnek ezzel a talpraesett fiatal művésszel
megpróbálkozni terjedelmesebb szerep-
ben is; és éppen ebben a produkcióban,
mondjuk, Nyegusként a másik két kitűnő
színész mellett? A többi epizodistáról nem
szólok ezúttal, mert némelyikük gyatra,
olykor bántóan rikító játéka miatt inkább
a rendezőt kellene elmarasztalnom.

Ui.: Augusztus 1. és 7. között Mün-
chenben újabb három előadáson láttam A
víg özvegyet, és helyesbítenem kell a
Németh Sándorról és Tiboldi Máriáról
írottakat. Itt semmi sem volt igaz abból,
amit pesti játékukról mondtam; sármos,
szép tenorhangú, elbűvölően kedves bon-
viván és maníroktól teljesen megszaba-
dult, bájos, dekoratív Glavári Hanna lé-
pett személyükben színpadra. Márkában
kapták napidíjukat, illetve fellépti díjukat a
Fővárosi Operettszínház tagjai, és ez -
úgy tetszik - minden rendezői sugallat-nál
nagyobb hatású volt nem csak a két
említett művész, hanem az egész társulat
produkciójára is. De azért a forinttal fizető
közönséget sem szabadna cserbenhagyni!
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Beszélgetés Vámos Lászlóval,
a Magyar Színházművészeti Szövetség
főtitkárával

A Magyar Színházművészeti Szövetség
VII. közgyűlésén, 1986. október 13-án az
egybegyűltek megbízták az újonnan ala-
kult elnökséget: memorandumban fog-
lalja össze a szakma legfontosabb prob-
lémáit, és a dokumentumot juttassa el az
illetékes párt- és államigazgatási fóru-
mokhoz. A dokumentum, melyet a szak-
osztályok is megvitattak, s kiegészítések
után jóváhagytak, 1987. március 30-i dá-
tummal el is készült. Először ennek sor-
sáról kérdezem Vámos Lászlót, a Szö-
vetség főtitkárát.

 A dokumentumot postáztuk, választ
is kaptunk mind a pártközponttól, mind a
minisztériumtól. Volt is egy megbeszélés
Vajda György miniszterhelyettesnél,
ahol az egyes programpontok felelőseit
is kijelöltük. Részleteredmények szület-
tek - lényegében azonban semmi nem
változott. Több pénz továbbra sincs, a
szakma továbbra sincs megfelelően el-
látva. Itt rögtön hadd jegyezzem meg:
ezen belül is a legrosszabb helyzetben az
állami színházak vannak, az ő ellátottsá-
guk sokkal szerényebb, mint a tanácsiaké.

 Van-e hát valami előnye a sokkal

elő-kelőbben hangzó állami státusnak?

 Elvben hogyne lenne; ezek ugyanis
kiemelt intézmények lennének. A gya-
korlatban, ki tudja, miért, az elvben ki-
emeletlenek helyzete sokkal kedvezőbb.

 Térjünk vissza a memorandumhoz,
nem pusztán a módszeresség kedvéért, ha-
nem mert véleményem szerint elég ponto-
san foglalja össze a színházművészetünket
sújtó legfőbb gondokat. E gondok nagyjá-
ból három csoportra oszthatók: anyagi-
pénzügyi természetűekre, strukturális kér-
désekre és az irányításhoz fűződő kap-
csolatokra. Kezdjük az elsővel, sajnos ma
úgyis itt a lényeg. A dokumentum felveti a
támogatás reálértékének folyamatos csök-
kenését, az ezt kényszerűen ellensúlyozni
hivatott kommercializálódást és helyár-
emeléseket, több más, ebből fakadó prob-
lémával együtt...
 Nos, e területeken továbbra sincs

változás, legföljebb kis korrekcióknak
örvendhetünk: például most várható,
hogy az állami színházak is megkapják a
bruttósításhoz szükséges teljes összeget.


