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A helyzetről tényszerűen - a
műsorról számszerűen

Induljunk ki a legegyszerűbb kérdésből: hány
színház van Budapesten? Nem is olyan egysze-
rű a feltett kérdésre választ adni, mivel a fővárosi
színházak, színházi közösségek irányítás, hova-
tartozás, szerveződés szempontjából különbö-
zőek, számba vételük némi „kutatómunkát" kí-
ván.

A főváros 1992. évi költségvetése tizenkét
színházi intézményt ismer el: Állami Bábszínház,
Szabad Tér Színház, Fővárosi Operett Színház,
József Attila Színház, Madách Színház, Mikrosz-
kóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Arizona
Színház, Vidám Színpad, Vígszínház, Arany Já-
nos Színház, Katona József Színház. 1992 nya-
rán a Bábszínház kettéválásával az önkormány-
zati intézmények száma tizenhárom lett. Valójá-
ban azonban annyi színház van, ahány helyre
egy időben a közönség jegyet válthat. Ilyen érte-
lemben a Madách Színház tulajdonképpen há-
rom színház, a kamaraszínházzal vagy stúdióval
rendelkező nagyszínházak pedig két színháznak
számítanak. Ezt figyelembe véve a tizenhárom
költségvetési intézmény valójában huszonnégy
színház. Ha ebből leszámítjuk az idényszínháza-
kat, amelyek csak nyáron játszanak, és a Kör-
színházat, akkor húsz színház fogadja folyama-
tosan, egész évadban a közönséget.

Az állam által támogatott, fenntartott színhá-
zak másik csoportja a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium hatáskörébe tartozik. Itt négy intéz-
ményt találunk (Nemzeti Színház, Budapesti Ka-
maraszínház, Játékszín, Rock Színház), ame-
lyek összesen hét helyen tartanak rendszeresen
előadásokat. Mivel közülük a Rock Színház társ-
bérletben működik a volt Thália Színház épületé-
ben, ezt a helyet leszámítva összesen hat szín-
házat jegyezhetünk fel.

Összehasonlíthatatlanul nehezebb, de talán
érdemes a fővárosi színházi élet másik szféráját is
számba venni. A műfaji, szervezeti, értékbeli
sokféleség mögött egy közös jegyet találunk: az
ún. független színházakat, művészeti közössé-
geket, vállalkozásokat nem az állam hozta létre
és működteti. Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy nem kapnak, kaphatnak közvetlen vagy
közvetett állami támogatást. Ebben a körben

éppen induló, már stabilan működő és éppen
megszűnő intézmények, csoportok egyaránt
megtalálhatók. Mivel műsorukat, előadásaikat
propagálniuk kell, célszerű először azt megvizs-
gálni, mit tudnak róluk a programújságok, propa-
gandakiadványok. (Komoly hiányosság, hogy
nincs külön műsorfüzetük.) A hetente megjelenő
Pesti Műsor, valamint a Központi Jegyiroda Néző
című havi kiadványa - a néhány évvel ezelőtti el-
zárkózással szemben - már közli programjaik
egy részét. 1992 áprilisában a két műsorismerte-
tő kiadvány „félhivatalosan" elismer tizenhat
színházat (BM Duna Palota, Dominó Színpad,
Független Színpad, Globe Labdatér Teátrum,
Karinthy Színház, Komédium, Korona Pódium,
Lézerszínház, Merlin Színház, Napsugár Gyer-
mekszínház; Ódry Színpad, Pinceszínház, R. S.
9. Stúdiószínház, Szkéné, Térszínház, Újpest
Színház). Sajnos ez azonnal kevesebb lesz, ha a
műsor „mögé" nézünk. Újsághírekből, nyilatko-
zatokból tudjuk, hogy a vizsgált időszakban
csődbe ment a Dominó Színpad, szakadék szé-
lén táncol a Karinthy Színház, teljesen bizonyta-
lan jövő elé néz a Globe Labdatér Teátrum és a
Komédium. Bár szerepel a műsorokban, de nem
tart színházi előadásokat, csak nóta- és operett-
esteket a BM Duna Palota, előadóestek helyszí-
ne a Korona Pódium, technikai látványosságé a
Lézerszínház. Ha a működő színház kritériumá-
nak az előadások rendszerességét tekintjük, ak-
kor kérdéses a Napsugár Gyermekszínpad, az
Újpest Színház és a Térszínház besorolhatósá-
ga, amelyek csak néhány előadást tartottak ápri-
lisban. Mindezek után marad három helyszín: a
Szkéné (benne elsősorban az Arvisura Színház-
zal), a Merlin Színház és az Ódry Színpad, vala-
mint három együttes: a Független Színpad, az R.
S. 9. Stúdiószínház és a Pinceszínház gárdája.
Mivel az előadások száma többnyire az anyagi
feltételektől függ, valószínű, hogy komolyabb tá-
mogatás esetén az említett társulatok szinte
mindegyike többet játszana. A műsorújságok
alapján tehát azt mondhatjuk, hogy ebben a
szférában minimum hat, maximum egy tucat
színház működik.

Mivel a független színházak elsősorban a fő-
városi önkormányzat színházi alapjától várhat-
nak támogatást, érdemes megvizsgálni, hogy a
májusban elbírált pályázatok között hogyan je-
lentek meg és milyen eredménnyel szerepeltek.

Mint az első táblázatból látható, közülük pályá-
zott a Független Színpad, a Karinthy Színház, a
Komédium, a Korona Pódium, a Pinceszínház, az
R. S. 9. Stúdiószínház, a Szkéné, a Térszín-ház,
az Újpest Színház, valamint az Arvisura Színházi
Társulás. A kuratórium javaslata alapján csak a
Karinthy Színház, a Korona Pódium és a
Pinceszínház nem kapott támogatást. Több-
kevesebb támogatást kaptak viszont a húszas
sorszámig felsorolt pályázók, amelyek közül az
újra induló Egyetemi Színpad és a külkapcsolatai
révén sok külföldi mozgásszínháznak helyet adó
Petőfi Csarnok külön is említésre méltó. Negy-
venegy pályázat közül tizenhetet bíráltak el ked-
vezően, de meg kell jegyezni, hogy a kiesettek
között is találunk négy-öt olyan együttest, amely
az elmúlt két-három évben már ismertté vált. A
pályázatok többsége egyértelműen profi kö-
rülmények és profi minőség megteremtését
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1. Független Színpad
2. Karinthy Színház
3. Komédium
4. Korona Pódium
5. Pinceszínház
6. R. S. 9. Stúdiószínház
7. Szkéné
8. Térszínház
9. Újpest Színház
10. Artus Színház
11. Arvisura Színházi Társulás
12. Dream Team
13. Egyetemi Színpad
14. G. Produceri Iroda
15. Komedi Franc ez?
16. Kortárs Művészeti Stúdió Ház
17. Petőfi Csarnok
18. Sarbó Együttes
19. Székely B. Miklós-Monori Lili
20. Természetes Vészek Kollektíva
21. Alphabet City
22. Andaxinház
23. Berger Táncegyüttes
24. Cilinder Színház
25. Dörögdy Miklós Együttese
26. Hold Színház
27. Illúzió Együttes
28. Lehár Zenés Színház
29. Még Színház
30. Nevesincs Színház
31. Olescher Tamás & Multimédia
32. Páholy Színházi Alapítvány
33. Sofa Trió
34. Sziámi Zenei Társaság
35. Tranz Danz
36. Utolsó Vonal Színházi Érdektársulás
37. Vég Színház
38. Vizafogó Táncszínház
39. Vízi Színház
40. Vízi István Társulata
41. Zug Pantomim Színház

Az alábbi tanulmány a fővárosi önkormányzat felkérésére készült. Megírása során igyekeztem

függetleníteni magamat attól a közhangulattól, várakozástól, amely minden ilyen jellegű
próbálkozáson a végső és tökéletes megoldást kéri számon. Biztosan tudtam, tudom: csodát
hiába várunk, nincs egyetlen üdvözítő megoldás, a sok lehetséges út között legfeljebb a
legjobbat kereshetjük. Önmagában azonban ez kevés, a lényeg ezen is túl van: ha meg
akarunk változtatni valamit, akkor előbb-utóbb valamit meg kell változtatnunk.
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Mrožek: Sztriptíz (Komédium). Eperjes Károly
és Gáspár Sándor (Koncz Zsuzsa felvétele)

tűzi ki célul, művészi alapállásukat általában a
hagyományos polgári színjátszás tagadása,
meghaladásának igénye jellemzi. A tizenhét tá-
mogatott pályázatra harminckilencmillió forintot
szavazott meg a kuratórium. Ugyanezen alka-
lommal a fővárosi önkormányzat színházai har-
michétmillió forintos produkciós támogatást
kaptak.

Célszerű módosítani a kiinduló kérdést: hány
helyen találhat az érdeklődő rendszeresen szín-
házi előadást Budapesten? „Kutatásaim" ered-
ményeként megállapítható, hogy körülbelül
negyven helyszínen negyvenöt-ötven különböző
társulat, alkalmi társulás, félprofi alternatív
együttes tart rendszeresen előadásokat. A hiva-
tásos színházak társulataira jut a játszási helyek
többsége, míg a nagyobb mozgásban levő füg-
getlen színházak, színházi vállalkozások vi-
szonylag kevés színházi körülményeket biztosító
játszási helyen zsúfolódnak össze. Igen fontos
lenne, hogy a közeljövőben minél több ilyen
együttes otthont találjon magának. Leginkább a
közművelődési intézményrendszer fogadókész-
ségében bízhatunk, hiszen ott teremtődött olyan
feltételrendszer, amelyet viszonylag olcsón al-
kalmassá lehet tenni színházi előadásra. Ez a
túlélésért küzdő közművelődési intézmények-
nek is alapvető érdeke. Jó lenne, ha a kerületi ön-
kormányzatok anyagilag is támogatnák intézmé-
nyeik profilbővítését.

Hányan járnak színházba Budapesten? Mit
mondanak a statisztikák a nézőszám alakulásá-
ról? Viszonylag pontos adataink csak az önkor-
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százalékos, s ezt jól jelzi a nagyszínházak láto-
gatottsági mutatóinak változása is (a látogatott-
ság 98 százalékról 1990-re 87 százalékra csök-
kent). A nézőszám fogyásának mértéke nem tra-
gikus, a változás inkább mint kiegyenlítődési fo-
lyamat értékelhető, amelynek eredményeként
egyensúlyba került a kereslet és a kínálat. A het-
venes évek túlkeresletéhez viszonyítva most
egyre inkább a túlkínálat veszélyével néznek
szembe a színházak (hiszen férőhelyük sokkal
több néző számára lenne). Az elmúlt két évtized
életmódban, kulturális szokásokban, fizetőké-
pes keresletben bekövetkezett változásaira itt
még utalásszerűen sem térhetünk ki. Mindene-
setre a színházaknak nehéz helyzetük ellenére is
válaszolniuk kell a nézőszámcsökkenés intő je-
lére. Izgalmasabb és mozgalmasabb, a réteg-
igényekre jobban figyelő, az új közönséget idő-
ben megtaláló színházi életre és színházakra
lesz igény, s a struktúra átalakításának is vég-
eredményben ezt a célt kell szolgálnia.

Nézzük ezután, milyen a színházi kínálat 1992
áprilisában Budapesten. Az áttekintésben szinte
kizárólag az állami és önkormányzati színházak
műsora szerepel, hiszen a nézők túlnyomó több-
sége ma még ide vált jegyet, de ami még ennél is
fontosabb: az itt adódó - a műsorpolitikából le-
vonható - következtetéseket ebben a szférában
kell majd érvényesíteni. Vizsgálódásunkból
értelemszerűen kimarad a Szabad Tér Színház
és - műfaji sajátosságai, mássága miatt - a
Bábszínház műsora.

Ha valaki áprilisban valamelyik budapesti
nagyszínház, kamaraszínház vagy stúdiószín-
ház előadását meg akarta tekinteni, akkor száz-
ányzati és minisztériumi színházakról vannak,
e becslések szerint ezek adják a teljes néző-
zám 9 0 - 9 5 százalékát. Leszámítva a Buda-
esti Kamaraszínház (a volt Népszínház) és az
llami Bábszínház vidéki nézőit (ezek a színhá-
ak sok előadást tartottak vidéken), a globális
utatók szerint 1980-ban körülbelül 2,5 millió,
990-ben megközelítőleg 2,1 millió néző volt.
A nyolcvanas évek trendje - hasonlóan a kul-

urális fogyasztás más területeihez - némi inga-
ozással a nézőszám jelentős csökkenését
utatja. A visszaesés 1980-hoz képest mintegy
6

1. T. S. E l io t -A. Lloyd Webber: Macskák 676
Madách Színház R: Szirtes Tamás Bemutató: 1983

2. Csíksomlyói passió 384
Várszínház R: Kerényi Imre Bemutató: 1983

3. Hofi Géza: Az élelem bére 380
Madách Kamara R: Pethes György Bemutató: 1987

4. Ray Cooney: Páratlan páros 367
Madách Kamara R: Pethes György Bemutató: 1985

5. Zágon-Nót i -E isemann: Hyppolit, a lakáj 262
Játékszín R: Verebes István Bemutató: 1984

6. Woody Allen: Játszd újra, Sam! 242
Vígszínház R: Valló Péter Bemutató: 1983

7. Sütő András: Advent a Hargitán 217
Nemzeti Színház R: Sík Ferenc Bemutató: 1986

8. Mül le r -To lcsvay-Bródy: Doctor Herz 216
Madách Színház R: Nagy Viktor Bemutató: 1988

9. Csehov: Három nővér 214
Katona J. Színház R: Zsámbéki Gábor Bemutató: 1985

10. Plautus: A hetvenkedő katona 205
Radnóti Színház R: Taub János Bemutató: 1988

11. Munkácsy Miklós: Mindhalálig Beatles 202
Arizona Színház R: Koltay Gábor Bemutató: 1988

12. Boublil-Kretzmer-Schönberg: Nyomorultak 202
Rock Színház R: Szinetár Miklós Bemutató: 1987
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hetven műsoron levő darab közül válogathatott.
(Közbevetőleg érdemes megjegyezni, hogy áp-
rilis második hetében a budapesti mozik műso-
rán összesen száznegyvenegy film szerepelt.)
Az előadások egyharmada magyar szerző mű-
ve, és ezek újabb egyharmada kortárs magyar
szerző darabja. Az előadott darabok kétharma-
da prózai mű, a hónap ötszázötvenhat előadását
illetően az arányok hasonlóak. Az utóbbi két
számadat cáfolni látszik azt a gyakran hangozta-
tott állítást, hogy Budapesten szinte már csak ze-
nés darabokat lehet látni. Az „optikai csalódás"
talán azzal magyarázható, hogy a prózai előadá-
sok között a fajsúlyos darabok, tragédiák aránya
valóban alacsony.

A futó darabok közel felét az 1991-92-es
évadban mutatták be. A frissen bemutatott mű-
vek nagy számát az is indokolja, hogy néhány
színház teljesen „átépítette" a repertoárját
(Nemzeti Színház, Arizona Színház, Kamra, Bu-
dapesti Kamaraszínház), de a jelenség még va-
lamire utal: a színházak sikertelenségére. Egy
fiktív mutatóval szeretném megvilágítani, miről is
van szó. Ha színházanként felsoroljuk, hogy me-
lyik műsoron lévő darabot hányszor játszották,
aztán erről a listáról kihúzzuk a legutóbbi bemu-
tató és a legnagyobb siker előadásszámát, majd
a maradéknak kiszámítjuk az átlagát, akkor egy
súlyozott átlag-előadásszámot kapunk. A fővá-
rosi nagyszínházaknál ez a számítás a következő
eredményt adta:

Ötven előadás alatt van az átlag a Nemzeti
Színház, a Játékszín, a Pesti Színház, az Arizo-
na, a József Attila és a Fővárosi Operett Színház
esetén; ötven-hetvenöt között találjuk a Rock
Színházat, Vígszínházat, a Radnóti és az Arany
János Színházat, valamint a Vidám Színpadot;
hetvenöt-száz között a Katona József Színhá-
zat; száz fölött a Madách Színházat.

Érdemes megnézni a százhetven előadás
megoszlását abból a szempotból is, hogy hány-

Jelenet a Csíksomlyói passióból (Várszínház)
(Ikládi László felvétele)

szor voltak eddig műsoron. Még ötvenszer sem
ment a játszott darabok 64 százaléka és csak 14
százalékuk ért el száznál nagyobb sikerszériát.
(Ebben az összesítésben természetesen a
stúdióelőadások is szerepelnek.) A legnagyobb
sikerek toplistáját (lásd a kettes számú táblázatot)
a Macskák vezeti és utána még tizenegy előadás
van a kétszázas széria fölött. A stúdióelőadások
sikerlistáját a hármas számú táblázat mutatja.

Fontos adalék lehet az is, hogy melyik szín-
ház hány darabot tart repertoáron. Ebből a szem-
pontból listavezető a Madách Kamara tizenkettő,
a Játékszín és a Vígszínház tizenegy-tizenegy,
valamint a Katona József és a Radnóti Színház

tíz-tíz darabbal. Még többet mond a repertoár
szerkezetéről az, hogy milyen a darabok játszásá-
nak havi gyakorisága. A futó előadások 42
százaléka havonta egyszer vagy kétszer megy
(ennek pénzügyi és művészi „árát", egyéb
konzekvenciáit nem kell részletezni), további 37
százaléka is csak háromszor vagy négyszer. A
négyes számú táblázatban színházanként
felsoroltuk, hogy mely előadások voltak a
legkeresettebbek a hónapban, mely előadásokat
játszották a legtöbbször.

A számadatok alapján megállapítható, hogy
mennyiségi szempontból Budapesten imponáló
színházi kínálat van. Ez egyértelműen a reperto-
árjátszás miatt lehetséges, a repertoárt pedig az
állandó társulati rendszer teszi lehetővé. A re-
pertoárszerű játszás azonban hordoz néhány el-
lentmondást. Az elemzések a gazdag kínálat
mögött pazarlást, a biztos üzemmenet mögött
sok sikertelenséget, a sokszínűség mögött pedig
gyakran arctalanságot mutatnak ki. A repertoár
alkalmat ad a közönségszervezésnek az ügyes-
kedésre, az árukapcsolásra. A nagy repertoár el-
fedi a foglalkoztatási gondokat, konzerválja a vi-

szonylag nagylétszámú társulatokat. Ezzel meg-
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Nemzeti Színház Kőműves Kelemen 7

Várszínház A mi kis várusunk 6
Rock Színház Légy jó mindhalálig 6
Katona-Kamra A kínai 6
Vígszínház Óz, a csodák csodája 9
Pesti Színház Dühöngő Ifjúság 6
Madách Színház Cabaret 8
Madách Kamara Páratlan páros 6
József Attila Színház Az úrhatnám polgár 6
Arizona Színház Mindhalálig Beatles 7
Fővárosi Operett
Színház Őrült nők ketrece 9
3. számú táblázat

1. Shakespeare: Romeo és Júlia
Független Színpad R: Ruszt József Bemutató: 1989

112

2. Siposhegyi Péter: A semmi ágán
József Attila Színház R: Valló Péter Bemutató: 1986

75

3. Mrožek: Sztriptíz
Komédium R: Taub János Bemutató: 1991

51

4. Büchner: Leonce és Léna
Budapesti Kamaraszínház R: Eszenyi Enikő Bemutató: 1991

49

5. Koestler: Sötétség délben
Vígszínház R: Mészáros Tamás Bemutató: 1989

49

6. Malevszka: Vihar a Gogo Színházban
Arany János Színház R: Vas Zoltán Iván Bemutató: 1991

37

7. Test-vér-harc
Arany János Színház R: Valló Péter Bemutató: 1991

35

8. Hernádi Gyula: Csillagszóró
Arizona Színház R: Pintér Gábor Bemutató: 1991

29

9. Göncz Árpád: Kő a kövön
Nemzeti Színház R: Loósz Mária Bemutató: 1991

26

10. Halász Péter: A kínai
Katona József, Kamra R: Halász Péter Bemutató: 1992

22
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Paudits Béla, Varga Klára és Vertig Tímea a Ca-
baret-ban (Madách Színház) (Koncz Zsuzsa
felvétele)

nehezíti a színészek más színházakban való
vendégszereplését (egyeztetési problémák mi-
att olykor szinte lehetetlen műsort csinálni a
Játékszínben).

Végül a műsor elemzéséhez kapcsolódóan
még egy, a művészeti munkát közvetlenül jel-
lemző összefüggés. A jelenlegi rendezőínség
közepette érdemes áttekinteni, kik rendezték a

műsoron lévő darabokat, ki hány színházban
dolgozik, kinek hány előadása megy Budapes-
ten. Háromnál több rendezéssel büszkélkedhet
tizenhat rendező. Közülük Valló Péter teljesítmé-
nye emelkedik ki, aki hat színházban tizenegy
előadást rendezett. Utána következik Iglódi Ist-
ván hat rendezéssel három színházban, majd
Taub János és Szinetár Miklós négy-négy ren-
dezéssel négy-négy színházban. Zsámbéki Gá-
bornak öt előadása megy a Katona József Szín-
házban, Marton Lászlónak négy a Vígszínház-
ban, Szírtes Tamásnak négy a Madáchban és

Sas Józsefnek négy a Mikroszkóp Színpadon.
Három darab rendezője volt: Ács János, Berényi
Gábor, Bodrogi Gyula, Kolos István, Nagy Viktor,
Pethes György, Ruszt József, Sík Ferenc. Végül
válogatás azok közül, akiknek egy vagy két elő-
adását tekintheti meg az érdeklődő: Ascher
Tamás, Árkosi Árpád, Balikó Tamás, Csiszár
Imre, Csizmadia Tibor, Horvai István, Kapás
Dezső, Kerényi Imre, Léner Péter, Szikora
János, Vámos László, Verebes István. Egyetlen
rendezése sem látható Budapesten Székely
Gábornak.

A két világháború közötti Budapest színházi
életét elsősorban a magánszínházak, színházi
vállalkozások állandóan átalakuló, viszonylag
szűk köre határozta meg. Érdemes egy pillantást
vetni az utolsó békeév, 1938 áprilisának színházi
kínálatára. Igazi repertoárt csak a Nemzeti Szín-
házban találunk. Itt és kamaraszínházában ti-
zenhat darabot játszanak, de ebből tízet április
hó folyamán csak egyszer vagy kétszer adnak
elő. Kis repertoárral játszik a Belvárosi Színház
(három darab) és a Magyar Színház (két darab).
A Vígszínházban, a Művész Színházban, az
Andrássy Színházban, a Pesti Színházban en
suite játszanak egy-egy darabot, a műsorrendet
csak egyszer-egyszer színesíti egy-egy vasár-
napi matiné. Természetesen minden este
ugyanaz a műsora az akkor működő három ka-
barénak. Az 1937-ben alakult Független Szín-
pad is játszik, sőt bemutatót is tart 1938 áprilisá-
ban. Azonban, lévén „alternatív színház", műso-
rát nem közli forrásunk, az akkori színházi mű-
sorlap, a Magyar Színpad.

A struktúra csapdája

A főváros színházi élete alapvető meghatározója
s ezért mindenkori tükre is a magyar színház
helyzetének. Ez a megállapítás azonban termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy egyenlőségjelet
tehetnénk a főváros színházi élete és a magyar
színház egésze közé. Éppen az elmúlt évtize-
dekben láthattunk példákat arra, hogy a magyar
színházművészet igen jelentős vonulatai vidéki
színházi műhelyekben bontakoztak ki, a kísérle-
tezést, az innovációt vidéki színházak vállalták, s
ennek eredményeit aztán a fővárosi színházi élet
általában jó érzékkel integrálta. Úgy gondolom
azonban, hogy megváltozott a helyzet, s ma már
a megújulás bázisát, lehetőségét csak a főváros-
ban lehet megteremteni. A struktúra alakítását
ugyanis itt lehet megkezdeni, és itt látunk lehető-
séget arra is, hogy a hagyományos struktúrán kí-
vül jelentkező kezdeményezések - megfelelő
támogatás mellett - a megújulás hajtóerejévé
váljanak. A félreértések elkerülése végett: nem
gondolom, hogy a fővárosban létrejövő változá-
sok másolandó modellt, példát jelentenek majd a
vidéki színházak, önkormányzatok számára.
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Rögzíteni kell egy alapvető különbséget: míg egy
vidéki városnak több-kevesebb művészi ered-
ményességgel működő, megszűnéssel, meg-
szüntetéssel fenyegetett egyetlen színháza van,
addig Budapesten színházi élet van, azaz a szín-
házak változatos, széles köre, a kínálat gazdag-
sága és a színházi műhelyek egymásra hatásá-
nak lehetősége jellemzi a jelenlegi viszonyokat.
Ez a helyzet alapvetően nem fog megváltozni,
ezért a fővárosi modell közvetlen példaértéke
igen csekély.

Többször használtam - jobb híján - a modell
kifejezést. Hangsúlyozni kell azonban, nem cé-
lom megkonstruálni egy tetszetős ideáltípust,
hogy aztán a fennállót abba kényszerítsük bele.
A jelenlegi struktúrát egyfajta színházi formáció
túlsúlyos, szinte kizárólagos jelenléte jellemzi:
az állandó társulatokra épülő repertoárszínházé.
Igaz az is, hogy ez a színházi hálózat messze föl-
dön ismert és elismert színházi ellátottságot biz-
tosít, s ezzel együtt - vagy éppen ezért - a mű-
vészi alkotómunka sokak által irigyelt feltételeit
teremti meg. A Katona József Színháznak a ma-
gyar színház történetében példátlan nemzetközi
sikere ennek legfényesebb bizonyítéka.

A kialakult állapotot történelmi távlatból vég-
eredményben az minősíti majd, hogy ez a struk-
túra képes volt-e továbbfejlődni, megújulni vagy
pedig zsákutcának bizonyult. Ma mindenkinek,
aki nem az utóbbi lehetőségre szavaz, ezzel a
felelősséggel kell részt vállalnia a változtatásból.
Az előző fejezetben röviden utaltam rá: nincs ho-
vá visszahátrálni az időben. A feladat ilyen érte-
lemben leegyszerűsödik: egy szervetlen módon
létrejött monolitikus rendszert kell átalakítani
szerves, magából a rendszerből következő lépé-
sek révén olyan új struktúrává, amely biztosítja a
formációk, a művészi szándékok, a stílusok sok-
féleségét, egymás mellett élését, egymásra ha-
tását. A struktúraváltás nem köthető egy törté-
nelmi pillanathoz. Az átalakulás így szükségsze-
rűen lassúbb lesz, mint amilyet a szűkebb szak-
mai vagy tágabb társadalmi türelmetlenség
megkívánna. Azonban csak a monolitikus szem-
lélet sajátja a „vagy-vagy"-ban való gondolko-
dás: vagy minden megváltozik (összeomlik),
vagy minden marad a régiben. Az új struktúra
formagazdagsága csírájában már ma is létezik.
Nem kell mást tennünk, mint ezeket a kezdemé-
nyezéseket bátorítani, s ezzel együtt azokat az
általános pénzügyi-gazdasági, jogi-szervezeti
kereteket megteremteni, amelyekben a sokféle
formáció egyenjogúsága megvalósulhat. A kul-
turális „irányítás" így elveszti majd rosszízű, poli-
tikai felhangját.

Elöljáróban még egy kérdést meg kell vála-
szolni: mennyire érdekelt a színházi szakma a
változásokban, vagy másképp fogalmazva, mi-
ért lesz végül kiélezett helyzetekben a szakmai
hozzáállás inkább apologetikus, semmint kriti-

Bencze Ilona és Haumann Péter a Macskákban
(Madách Színház)

kus. Hosszan lehetne értekezni arról, kit milyen
érdek ösztönöz a status quo fenntartására, de
lényegében arról van szó, hogy a létező
bizonyossága minden ellentmondása ellenére is
elfogad-hatóbb, mint a beláthatatlan
bizonytalansága. Érdemes talán a kérdést
inkább így feltenni: mi a szakma kompetenciája
a szándékolt változások megítélésében.
Számos alkalom bizonyította, hogy teljes
mértékben nem lehet a „színházcsinálókra"
bíznia „hogyan tovább?" kérdését. Ter-
mészetesen igen súlyos következményekkel jár-
na, ha a döntéselőkészítés folyamán nem
fogalmazódhatna meg a szakma véleménye.
Mivel

minden koncepció számos konkrét döntés során
valósul meg, a konkrét döntésekben pedig soha
nincs teljes egyetértés, a döntéshozó könnyen
elbizonytalanodik, a bizonytalanság pedig rossz
kompromisszumok megkötéséhez vezethet. A
megalapozott szándék határozott képviselete, a
szakmával történő nyílt, lehetőleg többfrontos és
többfordulós, de alapvetően rugalmas
véleményütköztetés és végül formailag kifogás-
talan döntés - ez lehet a döntés „folyamatábrá-
ja". Mivel az átalakulásnak pénzügyi-
gazdasági-szervezeti, valamint személyi oldalai
is vannak, minden vezetőváltást célszerű
szervezeti-szerkezeti változtatásokkal
összekötni. Minderre természetesen csak az
önkormányzati színházak esetében van
lehetőség.
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Molnár Piroska, Kovács Nóra, Szacsvay László
és Benedek Miklós a Hyppolit, a lakájban (Já-
tékszín)

1992-ben Budapesten a színházak működé-
se körülbelül két és fél milliárd forintba kerül
majd. Ha ezt az összeget a várható két és fél mil-
liós nézőszámra vetítjük, azt látjuk, hogy ezer fo-
rintos átlaghelyár mellett a fővárosi színházak
önfenntartóvá válnának, ami persze nyilvánvaló
képtelenség. A színház támogatás nélkül nem
képes működni. A nem támogatott színházzal a

Funtek Frigyes és Kubik Anna az Advent a Har-
gitán nemzeti színházi előadásában

továbbiakban nem is foglalkozunk. Egyrészt,
mert meggyőződésünk, hogy ilyen a mi viszo-
nyaink között nem létezhet. Másrészt, ha mégis
létrejönne, állításunkat igazolná, s nem kellene
foglalkozni vele. A régi szisztéma alapvetően li-
neáris volt: a költségvetési intézmény
költségvetési támogatást kapott, amelynek
összegét minden évadban a költségvetés
pozíciója határozta meg. Ez egyben azt
jelentette, hogy a színházak fennmaradásáért
egyszerű volt küzdeni: a költségvetési viták
során több pénzt követelt a szín-házi szakma.
Bár e követeléseket az állam soha-sem
teljesítette maradéktalanul (sőt az állami tá-
mogatás reálértéke jelentősen csökkent az utób-
bi évtizedben), mégis a kialkudott összegből vi-
szonylag biztonságosan tartotta életben minden
vezető a színházát. Az állami támogatás
védőer-

nyője alatt még a legrosszabb színházak sem
bukhattak meg. A hiányt pótolta, a sikertelensé-
get elnézte a „bőkezű" állam, miközben igazi tét,
kockázat híján a színházakból egyre inkább
„elszivárgott az élet". Hiába volt a kritika
fanyalgása, a részt vevő művészek
bizonytalansága, zavara, a közönségsiker
mindent igazolt. A közönség szórakozni akar,
ami szórakoztató, az sikeres, ami sikeres, az
hozza a hőn óhajtott bevételt - ezen a logikán
„épült le", vagy fogalmazzunk finomabban,
váltott profilt a fővárosi színházak jelentős
része.

Társulat, profil, kamaraszínház

A jelenlegi struktúrát érő vehemens bírálatok
nem kímélik a társulatot sem, mintha a társulat
csak a teljes foglalkoztatás praktikus formája
lenne. Ez a beállítás éppúgy hamis, mint ahogy
túlzás a társulati rendszert mindenhatónak kiki-
áltani. Egy természetellenesen homogénnak el-
gondolt - és nagyjából így is megvalósított -
színházi struktúrában a végletesen ellentétes
megfogalmazások a rendszer ellentmondásos-
ságát fejezik ki. Jelen esetben arról van szó,
hogy az állandó társulattal dolgozó repertoár-
színház jól szolgál bizonyos művészi célokat, vi-
szont teljesen felesleges, hogy minden műfaj
minden megnyilvánulását ehhez a formához
kössük. Ebből az következik, ha mindenhol tár-
sulat van, ott is, ahol nem feltétlenül kellene, ak-
kor előbb-utóbb ott sem lesz igazán, ahol pedig
lennie kéne. A társulatépítéshez kell először is
egy meghatározó, nagy formátumú személyi-
ség, és az, hogy a vele kölcsönös választás
alapján szövetségre lépő tehetséges művészek
között viszonylag homogén erkölcsi és
esztétikai értékrend alakuljon ki. Így talán
érthető, hogy az esetek többségében miért is
lesz a társulat csupán foglalkoztatási kérdés.

Csak igazán erős társulat képes műhelyként
funkcionálni. Bár ilyen minden időszakban na-
gyon kevés van, egy-egy színházi műhely kisu-
gárzása, hatása sokkal nagyobb, semhogy létét
az adott színház, város belügyének tekinthet-
nénk. Miért van mégis az, hogy sokan - még a
Katona József Színház tagjai közül is néhányan -
a társulati lét ellen szavazva a szabadúszást
választják? Ez alkati kérdés is lehet: vannak,
akik nem bírják elviselni azokat a kötöttségeket,
amelyeket mint társulati tagnak vállalniuk kelle-
ne. Fontosabb azonban, hogy kilépésük, függet-
lenségük nem kérdőjelezi meg a rendszer egé-
szét, hiszen szerepeiket továbbra is nagyrészt
állandó társulattal rendelkező színházakban
játsszák - vendégként. Példájuk ezért inkább
csak jelzésértékű. Elgondolkoztató viszont az a
ragaszkodás, amellyel a többség a társulati lét
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által biztosított - egzisztenciális biztonságot és
művészi „megmaradást" kínáló, ám olykor mél-
tatlan, megalázó - helyzetet elfogadja. Ennek
ellenére a társulatok felbomlása szervezeti úton
is megindult, a pénzügyileg kedvezőbb konst-
rukciók bevezetése azt eredményezi, hogy a
színházhoz való tartozás inkább csak jelképes
lesz. Ki lehet-e mondani ezek után, hogy a társu-
latok fölött eljártaz idő? Természetesen nem, hi-
szen a társulati rendszer radikális megszünteté-
sével összeomlana a magyar színházi élet, vagy
ami még valószínűbb, jobb lehetőség hiányá-
ban, újra szerveződne a társulatok nagy része.

Talán ez a kiélezett kérdésfelvetés felesleges
is, hiszen a válasz nem a részbeni vagy teljes
megszűnés, hanem a belső átalakulás. Nem kell
a szórakoztató színházban sem megszűnnie a
társulatnak, csak az új feltételek között el kell tar-
tania önmagát: a társulat vállalkozássá alakul át.
Hogy megtartja-e repertoárját, mekkora lét-
számmal, hány helyen játszik, esetleg utaztat-e
produkciókat - ezek mind-mind később megvá-
laszolandó kérdések. Az utóbbi hónapokban fél-
reértelmezések sorozatán keresztül kultúrbot-
ránnyá terebélyesedett a Fővárosi Operett Szín-
ház társulat nélküli működésének bátortalan (és
végiggondolatlan) felvetése. Az átalakulás egyik
alanya éppen az Operettszínház lehetne. A
„szerkezetváltást" azonban meggyőződésünk
szerint nem lehet folyamatos pénzügyi beavat-
kozással (a támogatás csökkentésével) kikény-
szeríteni. A színház ilyen vonatkozásban élő
szervezetként viselkedik: mielőtt megszokná a
koplalást, éhen hal. Mindezt természetesen az
Operettszínház védelmében, s nem a jelenlegi
vezetés tehetetlenségének mentségéül kell
megállapítani.

A jelzett változások szükségszerűen együtt
járnak majd néhány színház profilváltásával. Re-
mélem, ez nem jelenti azt, hogy az Arizona Szín-
házba visszaköltözik a Télikert mulató vagy az
Operettszínházba a Somossy orfeum. A profil át-
alakulásáról - az önkormányzati színházak
esetében - nem az egyes színházakon belül kell
dönteni. Az önkormányzat joga, hogy bármelyik
színházépületében az eddigihez viszonyítva
egészen más színházat működtessen (ilyen le-
hetne az Arany János Színház művészszínház-
zá változtatása), vagy határozhat úgy, hogy tör-
vényerőre emeli egyik színházának fokozatosan
és látványosan végbement profilváltását (és pél-
dául zenés színházként kívánja működtetni a
körúti Madách Színházat). Elképzelhető az is,
hogy bizonytalan valamelyik színházának jövőjét
illetően, s ezért olyan pályázatot ír ki, amelyben a
pályázók a színház profilját is maguk határozhat-
ják meg (erre lehet példa az Arizona Színház).
Ugyancsak önkormányzati hatáskör annak el-
döntése, hogy melyik színházhoz tartozzék ka-
maraszínház. A kamaraszínházak leválasztását

Kern András a Játszd újra, Samben (Vígszín-
ház)

évek óta követelők új színházak, új lehetőségek
megteremtése mellett érvelnek. A kamaraszín-
házak azonban nem véletlenül jöttek létre a
nagyszínházak mellett. A nagyszínház nagy
társulata nagy művészi potenciál, s ezt
kihasználatlanul hagyni vétek, szólt a szakmai
ellenérv, a pénzügyesek pedig azzal riogattak,
hogy a leválasztás után létrejövő több színház
többe kerül-ne, s az állam mára meglévőket is
alig tudja eltartani. Lehetséges azonban, hogy -
- a struktúra átalakítása során - a
kamaraszínház önállósítása és például
befogadószínházzá való átalakítása sokkal több
eredménnyel járna foglalkoztatási, de talán
művészi szempontból is, mint vala-mely
nagyszínházzal fennálló eltorzult „érdekhá-

zassága". A színházak szakmai lehetőségeit bő-
víteni meggyőződésem szerint másképpen kell:
kívánatos - s szerencsére egyre több helyen
megvalósul - a nagyszínház mellett stúdióte-
rem építése, stúdiószínház működtetése. Ezek
művészi hozadéka - a lehetőség jó kihasználá-
sa esetén - feltétlenül megéri a plusz anyagi rá-
fordítást, különösen ha olyan nyitottságot, vállal-
kozó kedvet érzékelünk, minta Kamra, az Arany
János Színház stúdiója vagy az Asbóth utcai stú-
dió esetében. Az eddigi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ezeken a helyeken megszűnhet a
hivatásos és az alternatív színházak
szembenállása is. Igaz, hogy az alternatív
színházak szeretnék függetlenségüket,
másságukat megőrizni. Ezért igazán komoly
előrelépést az jelentene, ha az önkormányzat
segítségével végre létrejöhetne a független
színházak szervező, információs és
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Hűvösvölgyi Ildikó, Dunai Tamás, Koltai János,
Psota Irén és Szerednyey Béla a Doctor Herz-
ben (Madách Színház) (Ikládi László felvételei)

bemutatóközpontja. Számukra megfelelőbb
hely lenne egy-egy kiürülő gyári üzemcsarnok,
egy-egy lepusztult bérház vagy leépülő közmű-
velődési intézmény, mint valamelyik hivatásos
színház mégoly nyitott „részlege".

Közönség és utánpótlás

Korábban utaltam rá, és a számadatok is bizo-
nyították, hogy a közönség nem hagyta cserben
a budapesti színházakat. Ez még akkor is tény,
ha a repertoárjátszás lehetővé tesz egy kis
ügyeskedést a közönségszervezéssel. Ne
feledjük azonban, hogy árukapcsolás csak
akkor lehetséges, ha van eladható, kurrens
áru, amit „kapcsoltan" is megfizetnek. A
közönség túlnyomó többsége a színházban
szórakozni akar, s a szórakozás számára
elsősorban könnyű vígjátékot, zenés darabot
jelent. Tisztelve ezt a tömeg-igényt, meg kell
jegyezni, hogy nívós színházon felnőtt, értő
közönség számára minden jó elő-

adás szórakoztató, függetlenül műfajától, „ko-
molyságától". A fővárosi színházi élet minőségét
ennek az értő közönségrétegnek léte, „felké-
szültsége" alapvetően befolyásolja. Itt most nem
az egyes színházak rajongó törzsközönségére
gondolok, hanem azokra, akik kedvenc színhá-
zuk produkciói mellett kíváncsiak a „konkuren-
cia" teljesítményére is. Nyilvánvaló, hogy az évi
kétmillió színházlátogatás tekintélyes részét az a
körülbelül százezer néző realizálja, aki
rendszeresen jár színházba, de ennek a
létszámnak csak igen kis hányada (talán tíz-
húszezer ember) tartozik az említett
kategóriába. Persze nem szabad lebecsülni az
alkalmi színházlátogatókat sem, mert ők hozzák
a bevétel nagyobb részét.

Rendszeres színházbajáróvá fiatal korában
válik az ember, bár nyilvánvaló, hogy sokan még
a jó indulás ellenére is felnőttként elvesznek a
színház számára. Döntő kérdés, lesz-e utánpót-
lása a mai közönségnek, vagyis: milyen lehető-
sége van az ifjúságnak a színházzal való él-
ményszerű találkozásra? A legkisebbeket a
bábszínház fogadja. Ha az eddigi vidéki tájolás
helyett a budapesti agglomerációban és a külvá-
rosokban tartja előadásait a két bábszínház, az
mindenképp javít valamelyest a helyzeten. Való-
színűsíthető azonban, hogy a következő évek-
ben újabb bábszínház létesül a fővárosban (vár-

hatóan valamelyik közművelődési intézmény-
ben), különösen akkor, ha a támogatási rendsze-
ren belül a célirányos támogatás lehetősége is
megjelenik.

Bonyolultabb feladat az ifjúság színházba
csábítása. A középiskolások viszonylag köny-
nyen találnak a műsorban kedvükre való darabo-
kat (klasszikusokat, zenés műveket egyaránt).
Az igazán nehéz probléma az, hogy a 8 - 1 4 éves
gyermekkorosztálynak szóló előadásokat hol
játsszák? Az egyik variáns szerint a gyermekelő-
adásokat külön erre a célra szervezett intéz-
ménynek, az úgynevezett gyermekszínháznak
kell bemutatnia. Budapesten ez a gyakorlat ala-
kult ki. Sok-sok előnye és érdeme mellett ennek a
formának két igen lényeges hibája van. Egyrészt
az a látszat keletkezik, hogy az önálló intézmény-
nyel a probléma - mennyiségi és minőségi vo-
natkozásban is - egyszer s mindenkorra meg
van oldva. Bizonyosan nagyobb választékot és
több nézőt eredményezne, ha gyermekeknek
szóló előadásokat más önkormányzati színházak
vagy független színházi vállalkozások is be-
mutatnának. Másrészt színházművészeti non-
szensz, hogy egy társulat állandóan csak gyer-
mekeknek játsszék, miközben színészei igé-
nyelnék, hogy művészetük teljes tárházát meg-
mutathassák, továbbfejlesszék. Az Arany János
Színház jelenlegi vezetése a rekonstrukció befe-
jezése óta számos jelét adta emancipációs tö-
rekvéseinek: művészileg erős, ifjúsági (gyermek)
hangsúlyú „felnőttszínházat" szeretnének
csinálni a legjobb rendezők-tervezők-zenészek
bevonásával. Ez a tendencia hosszú távon min-
denképp az intézmény régi, eredeti profiljának
megszűnését készíti elő. Véleményem szerint a
jelenlegi körülmények között még indokolt egy
ilyen speciális színház fenntartása, hiszen hirte-
len megszűnésével (profilváltásával) jelentős
mértékben romlana a gyermekek színházba já-
rási lehetősége.

Változtathatóak azonban a tágabb feltételek
úgy is, hogy a „gyermekszínház" valóban fe-
leslegessé váljék. Olyan kínálatbővítésre kellene
törekedni, amely a hagyományos színházakat
arra ösztönzi, hogy gyermekeknek szóló dara-
bokat mutassanak be, s ez új játszóhelyek be-
kapcsolását segíti elő, s lehetővé teszi, hogy al-
kalmi társulatok vagy független vállalkozások is
megjelenjenek produkcióikkal. Ennek egyik
konkrét formája lehetne egy Gyermek és Ifjúsági
Színházi Alap létrehozása. Az alap hangsúlyo-
zott színházi és közművelődési indíttatása révén
feltétlenül élő kapcsolatban lenne az amatőr
színjátszó mozgalommal. Semmi sem nevel jobb
közönséget, mint az aktív színjátszás. Elképzel-
hető például, hogy a Gyermek és Ifjúsági Színházi
Alapból az önkormányzat intézményei normatív
módon (a vállalt nézőszám szerint) kapjanak
támogatást, míg a színházi vállalkozások gyer-



 TÉNYEK ÉS REMÉNYEK 

mekprodukciók létrehozásához, indokolt eset-
ben műsoron tartásához igényelhetnének anya-
gi segítséget. Tegyük fel, hogy az Arany János
Színház normál üzemmenetében körülbelül 140
ezer nézőt képes fogadni évente. A jelenlegi
mű-sorpolitika szerint ennek körülbelül a fele
lehet gyerek. Nem kell nagy bátorság annak
kimondásához, hogy kétszer-háromszor ennyi
gyermeket be lehetne, be kellene vinni a
színházba. S ha a reális igény ennyivel nagyobb,
akkor függetlenül az Arany János Színház
pillanatnyi helyzetétől, mindenképpen lépni kell!

A költségvetési intézménytől
a vállalkozásig

A következő néhány évben, az átmenet idősza-
kában elképzelésem szerint minden létező szín-
házi intézmény és minden megszülető színházi
vállalkozás számíthat valamilyen közvetlen vagy
közvetett támogatásra. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy mindenki automatikusan jut tá-
mogatáshoz, illetve azt sem, hogy aki egyszer
valamilyen támogatásban részesült, az már min-
dig építhet erre. A közvetlen anyagi segítség, le-
het rendszeres (intézményfinanszírozás vagy
más, speciális szerződés által szabályozott jut-
tatás) vagy alkalmi (pályázati úton elnyert pro-
dukciós támogatás, esetleg meghatározott cél
egyszeri finanszírozása). Az előbbi feltételezi,
hogy a központi és önkormányzati költségvetés-
ben továbbra is szerepelni fog a színházi intéz-
mények támogatása, az utóbbi pedig azt, hogy
állami vagy független (magán) alapok és alapít-
ványok jönnek létre úgy, hogy forrásukat rész-
ben az állami költségvetés biztosítja. A közvetett
támogatások köre igen változatos lehet, de kö-
zös jellemzőjük, hogy a támogatott intézmény
vagy tevékenység valamilyen kedvezményben
részesül, valamilyen előnyt élvez, ami kifejezhető
ugyan pénzben, de a valóságban mégsem je-
lentkezik összegszerű költségvetési tételként.

Színházi előadást létrehozni csak arra alkal-
mas színházi térben lehet. Alkalmanként elvileg
bárhol tartható egy-egy előadás (amennyiben a
technikai feltételek megteremthetőek), azonban
rendszeres játszásra csak speciális adottságok-
kal, felszereltséggel rendelkező épület vagy
épületrész alkalmas. Színházépületeink egy ré-
sze mulatóból, moziból lett színházzá átalakítva,
másik része eleve színháznak épült. Különösen
az utóbbiaknál az épület kialakítása szinte
teljesen kizárja, hogy más célra használják őket.
Stúdiószínház kialakítása elsősorban technikai
fel-szerelés kérdése, ezért elképzelhető más
fel-használásuk. Mivel azonban stúdiószínház
amúgy is kevés van, a jövőben újabb játszóhe-
lyek létesítésével, nem pedig megszüntetésével
számolhatunk.

Olasz Ági, Kaszás Géza és Kolti Helga a Tar-
tuffe-ben (Független Színpad) (Koncz Zsuzsa
felvétele)

A tulajdonos szempontjából a következő
években jelentős változás nem lesz: a színház-
épületek, színháztermek az állam, illetve az ön-
kormányzatok tulajdonában maradnak. Ez azt
jelenti, hogy fenntartásuk, felújításuk, rekonst-
rukciójuk a tulajdonos feladata lesz, aki ennek
anyagi terhét - a költségvetésen kívül - másra
áthárítani nem tudja. Olyan színház, amely a tu-
lajdonosnak, az államnak, adó, bérleti díj vagy
egyéb formában hasznot hoz, csak a televízió és
a show business domináns jelenléte mellett

képzelhető el. Amennyire nem tartom
valószínű-nek a színházépületek privatizálását,
ugyanúgy nem valószínű, hogy a közeljövőben
magántőkéből színház épülne. Kivéve azt a
esetet, ami-kor például egy szálloda építésénél
a telektulajdonos (a város) feltételként szabja,
hogy az épületben színháztermet létesítsenek.
Ebben az esetben az idegenforgalomhoz
szervesen kapcsolódhatna a show business.
Valószínűsíthető, hogy kis befogadóképességű
stúdiószínházak építésére, pontosabban
valamely létező épület-be való beépítésére, jó
néhány esetben sor kerül majd. Mivel ezeknél az
építési és a működési költségek viszonylag
alacsonyak, elképzelhető, hogy gazdálkodó
egységek vagy magánszemélyek is fantáziát
látnak a befektetésben, támoga-
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Egri Kati és Eperjes Károly A hetvenkedő
katonában (Radnóti Miklós Színház)

tásban. A magántőke, a magánvállalkozói szféra
megjelenésére lehetőség van még mobil színhá-
zi fény- és hangtechnika bérbeadásában, dísz-
let-, jelmezkészítésben és -kölcsönzésben,
színházi bemutató propagandakampányának
megszervezésében stb.

1. A színház mint költségvetési intézmény

Költségvetési intézményt az állam vagy az ön-
kormányzat alapíthat és tarthat fenn. Költségve-
tési intézményi keretek között várhatóan egyre
kevesebb tevékenység, szolgáltatás realizálódik
majd, egyre bővül az a kör, ami a hagyományos
költségvetési szférát más, az államnak közvetle-
nül alá nem rendelt intézményi formákkal (egye-
sületek, alapítványok stb.) helyettesíti. A jelzett
tendencia teljes mértékben megegyezik az állam
érdekeivel, amely közvetlen költségvetési kiadá-
sait visszafogni, csökkenteni igyekszik. A szín-
ház mint költségvetési intézmény ki van téve
ennek a veszélynek. Szinte teljes
bizonyossággal állítható, hogy a jelenlegi
intézményi kör nem védhető meg teljes
egészében. Az új helyzetre fel kell készülni, a
szakmai szervezetek bevonásával,
támogatásával javaslatokat kell kidolgoz-ni.
Elsőrendű feladat kijelölni azon intézményeket,
amelyeknek fönntartása egyértelműen az
államra hárul. Evidens, hogy ilyennek kell tekin-
teni a Nemzeti Színházat (mint ahogy az is
egyértelmű, hogy nem kell ilyennek tekinteni a
jelenlegi minisztériumi színházak teljes körét).
El-

képzelhető, hogy a Nemzeti Színház mellett költ-
ségvetési intézmények maradhatnak a vidéki és
fővárosi többtagozatú színházak, valamint a fő-
város „nemzeti színháza", a városi színház. Ez
utóbbi a városi polgárság reprezentatív színháza
lehetne (ilyen például a Vígszínház a Pesti Szín-
házzal). Mérlegelés kérdése, hogy ezen kívül a
fővárosi önkormányzat milyen módon gondos-
kodik speciális funkciójú színházairól, amelyek-
nek folyamatos működésében és viszonylag ol-
csó helyáraiban egyértelmű közösségi érdek fe-
jeződik ki (bábszínház, gyermekszínház, mű-
vészszínház). Úgy gondolom, hosszú távon
nem, de az átmenet ideje alatt feltétlenül na-
gyobb garanciát jelent a biztonságos fennmara-
dásra a költségvetési szférához való tartozás.

A színházakat költségvetési intézményként
addig érdemes működtetni, amíg ez a státus
előnyös számukra. Ezért egyáltalán nem mind-
egy, hogy a közszolgálati törvényhez kapcsoló-
dó ágazati szabályozás milyen kereteket biztosít
majd (gazdasági, pénzügyi, bérkötöttségek, bü-
rokratikus felügyelet és ügyintézés stb. szem-
pontjából) a működésükhöz.

2. A színház mint költségvetési
intézményben működő vállalkozás

A színházépületek, színháztermek állami és ön-
kormányzati tulajdonban vannak, így a tulajdo-
nos kötelessége gondoskodni az épület karban-
tartásáról, működtetéséről. Ha kivételes esetben
a színházépületet (illetve azt az ingatlant, amely-
ben a színházterem van) visszaadják eredeti
tulajdonosának, akkor ott a színházi
tevékenység valószínűleg megszűnik (mint az
Egyetemi

Színpad esetében történt). Jelenleg az a gyakor-
lat, hogy ahol az állam vagy az önkormányzat a
tulajdonos, ott az épületben működő színház az
állam vagy az önkormányzat költségvetési intéz-
ménye. Ezért keletkezik az a látszat, hogy a szín-
ház nem más, mint az épület és a benne dolgozó
társulat (azaz költségvetési intézmény) elvá-
laszthatatlan összetartozása. Pedig ez egyálta-
lán nem természettörvény. Elgondolható az egy-
ség megbontása úgy, hogy az épületet a tulajdo-
nos költségvetési intézményként működteti, s az
abban dolgozó, alkotó művészek mint független
vállalkozók jelennek meg. A költségvetési intéz-
mény üzemelteti az épületet, színházi előadá-
sokra alkalmas állapotban tartja. Ezen kiadások
ugyanis egyáltalán nem függenek attól, ki és mi-
lyen színházat csinál az épületben. A költségve-
tési intézmény állja az épület tágan értelmezett
rezsiköltségeit a közműköltségektől, a bérleti dí-
jaktól a technikai és adminisztratív személyzet
bérköltségéig, valamint gondoskodik az épület
állagának megóvásáról, technikai felszerelésé-
nek fejlesztéséről. Ezek a költségek - olykor
sajnos az utóbbi kettő kivételével - ma is
elsőbbséget élveznek: arra még nem volt példa,
hogy a színház ne fizette volna ki a villany-
számlát - még akkor sem, ha az a tervezettnél
nagyobb lett az áremelés miatt -, viszont szinte
mindenki tud példát arra, hogy anyagi nehézsé-
gek miatt elmaradtak bemutatók, csökkentették
a tervezett előadásszámot, nem fizettek jutalmat
stb.

A színházak működtetésének fix költségei vi-
szonylag pontosan, jól tervezhetők, ezért a tulaj-
donos pontosan tudja, milyen terhek elviselésé-
vel kell minimálisan számolnia. Ez a körülmény
az újra erősödő bázisszemléletű pénzügyi gon-
dolkodásnak bizonyára kedvére való. A színház
dolgozói - a közszolgálati törvénynek megfele-
lően - kedvező anyagi megbecsülést élveznek,
az üzemigazgató pontosan tudja, mire van fede-
zete, és a maradványérdekeltség elve alapján
igyekszik jól gazdálkodni. Az önkormányzat ez-
zel a konstrukcióval tiszta helyzetet teremt az
épületbe „belépő" művészek számára: pályázat
vagy „versenytárgyalás" után szerződést köt egy
vállalkozó művésszel (művészcsoporttal) vagy
színházi menedzserrel. A tulajdonos a szerző-
désben meghatározott időre, meghatározott fel-
tételek mellett a színházat a vállalkozó rendelke-
zésére bocsátja. A szerződés pontosan rögzíti,
milyen karakterű színházat akar létrehozni a vál-
lalkozó, valamint azt, hogy a tulajdonos hány elő-
adást kíván évadonként. A feltételek között na-
gyon pontosan tisztázandó: mit, mennyi szolgál-
tatást kap a vállalkozó ingyen, hiszen minden
ezen túl jelentkező igénye (plusz előadások, pró-
bák) pénzbe fognak kerülni, s ezt - amennyire
lehetséges - terveznie kell.
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Az önkormányzata szerződésben kinyilvánít-
ja, hogy a terv megvalósításához

 további támogatást biztosít (s erre évi
bontásban garanciát vállal),

 lehetővé teszi pályázat benyújtását az ön-
kormányzati színházi alapból produkciós
támogatás elnyerésére, illetve

 további támogatást nincs szándékában
adni.

A szerződött színházi vállalkozásnak ezek
utána bemutatók és a játszás költségeit (beleért-
ve az összes járulékos költséget) a jegybevéte-
lekből, valamint az egyéb támogatásokból, köl-
csönökből, szponzorálásból stb. kell fedeznie.
Az előzetes számítások szerint a művészi mun-
kára „lecsupaszított" költségek és a jelzett bevé-
telek beállíthatók nullszaldós egyenlegre. Ha a
várakozással ellentétben mégis létrejönne üzleti
színház, akkor az önkormányzat megszünteti a
költségvetési intézményt, s az épület fenntartá-
sát, üzemeltetését is a vállalkozóra bízza, eset-
leg tulajdona után haszonrészesedést kér.

A vázolt modell bármilyen színházi vállalko-
zás esetén alkalmazható az állandó társulattal
dolgozó művészszínháztól az „en suite" játszó
szórakoztató színházig. Több példa is igazolja,
hogy ez a konstrukció működőképes. Lényegé-
ben ilyen formában kapta meg a Merlin Színház a
fővárosi önkormányzat klubját, de tulajdonkép-
pen így működnek az egyetemeken létrehozott
színházak is (Szkéné, Egyetemi Színpad). Lé-
nyeges szempont, hogy ez a forma nem kíván ki-
zárólagosságot, kipróbálása kézenfekvő minden
olyan esetben, amikor az épület és a társulat
„egysége" már megszűnt (például az Arizona
Színházban), vagy amikor a társulatra épülő in-
tézményi forma még nem jött létre (új játszási he-
lyek esetén). A modell sajátossága, hogy a vál-
lalkozás kudarcba is fulladhat: több bukást egy-
más után biztosan nem tud elviselni, hiszen mi-
közben a tervezett bevételektől elesik, kiadásai
jelentős mértékben nőnek. Amennyire elfogad-
ható - kívülről szemlélve a dolgot - a bukás le-
hetősége, ugyanannyira érthető az is, hogy a
vállalkozó - ezt megelőzendő - korrekt feltéte-
leket és lehetőleg minél több garanciát akar. Mi-
vel mögötte, a költségvetési intézménnyel ellen-
tétben, nem áll stabil támaszként az állam, biz-
tosra kell mennie: tudnia kell például már az év
elején, hogy a szeptemberi évadkezdésnek van-
e fedezete. Ígéretekre, reményekre nem lehet
tervezőt felkérni, díszletet csináltatni, színészt
szerződtetni. Ennek átlátása komoly fele-
lősséget ró a közpénzekkel gazdálkodó állami és
önkormányzati hivatalokra, a jelenlegi viszonyok
között majdnem megoldhatatlan helyzetet te-
remtve. Tud-e az önkormányzata folyó pénzügyi
éven túl is kötelezettséget vállalni, köthet-e
szerződést több évre szóló program finanszíro-

Lengyel Kati és Györgyi Anna a Test-vér-harc-
ban (Arany János Színház) (Sárközi Marianna
felvételei)

zására? Lehet-e vállalkozást és költségvetési
intézményeket egyszerre pályáztatni? A
költség-vetési intézményeknek
alulfinanszírozásukat enyhítő „talált pénz" az
elnyert összeg, szinte függetlenül attól, mikor
kapják. A vállalkozás számára ugyanez élet-
halál kérdése; a vállalkozó ugyanis ideig-óráig
mozgósíthatja ugyan szerény tartalékait,
kölcsönöket vehet fel, de pontosan, időben kell
tudnia, mire számíthat. Ezért nem történhet
meg az, hogy a januárban esedékes szerződést
áprilisban írják alá, hogy a pályázat
meghirdetése, elbírálása hónapokat csússzon,
késsen stb.

A strukturális változás során elsősorban a tá-
mogatási összeg újrafelosztásával (nem jelen-
tős támogatásnövekedéssel és végképp nem ta-
karékoskodással) kell számolni, ezért az önkor-
mányzatnak szabad kezet kell kapnia a rendel-
kezésére álló pénz elosztásában. A fővárosban
a költségvetési és önkormányzati támogatás ré-
szesedési aránya legegyszerűbben az előbbi-
nek az intézmények finanszírozására, az utóbbi-
nak a színházi alap növelésére való fordítását
tenné lehetővé. Ez a felvetés (ami nem célkitű-
zés, hanem az elosztás egyik lehetséges módja)
egyben választ ad arra a kérdésre is, hogyan il-
leszthető egy ilyen szerkezet a finanszírozás je-
lenlegi általános rendszeréhez.

Az államnak, és az önkormányzatnak még két
feltételt kell garantálnia. Biztosítania kell a ver-
senysemleges helyzetet: minden vállalkozónak
lehetőséget kell adni, hogy valamilyen támoga

tás elnyeréséért versenyre keljen. Célszerű lesz
a költségvetési intézményeket külön pályáztatni,
ha az új helyzetben egyáltalán kell pályázniuk.
Garanciális elem a pályázat volumenének érték-
álló stabilitása. A folyamatos munkát nyilvánva-
lóan lehetetlenné teszi az elnyerhető összeg
szélsőséges ingadozása. Természetesen ez
nem mond ellent annak, hogy folyamatosan
elemezni kell az elosztás módját és eredmé-
nyességét, és a változó igényeknek, körülmé-
nyeknek megfelelően változtatni kell a kialakult
gyakorlaton. Törekedni kell a párhuzamos pá-
lyáztatás elkerülésére, bár ennek lehetőségét ki-
zárni teljes mértékben nem lehet és nem is kell.
Igen csekély a valószínűsége annak, hogy a vál-
lalkozó az ellenőrzés, az egyeztetés hiányával
visszaélve, pályázati pénzből fog meggazda-
godni.

3. A színház mint vállalkozás

Ezt a formációt egy adott összefüggésben már
érintettük az előző pontban. A leszűkítő fogalma-
zásokkal ellentétben a vállalkozást tágabban ér-
telmezem az üzleti vállalkozásnál. A színházi
vállalkozás az államtól és az önkormányzattól
független kezdeményezés, s ebből a szempont-
ból közömbös, hogy a jogszabályok kínálta lehe-
tőségek közül milyen formát választ. A színház -
működjék akár költségvetési intézményben,
vagy valamilyen gazdasági egység adja át időle-
gesen termét színjátszás céljára - lényegében
nonprofit vállalkozás. Átfogó szabályozás hiá-
nyában pontosabb talán úgy fogalmazni: jellegé-
ben és számos vonatkozásában nonprofit. A
nonprofit szektorban azonban éppen a kultúra
szempontjából legfontosabb, közhasznú
szolgál-
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Prókay Annamária és Kaszás Attila a Leonce és
Lénában (Budapesti Kamaraszínház) (Koncz
Zsuzsa felvétele)

tatást nyújtó szervezetek szabályozása hiány-
zik. Ezért is keresik jobb híján a színházi
vállalkozások is az alapítványi formával a
kapcsolatot. Ha közhasznú társaságok
formájában jöhetné-nek létre színházi
vállalkozások, s az adórend-szer ezeket
céljaiknak, értéküknek megfelelően ismerné el,
ez jelentős mértékben fokozná a vál-
lalkozókedvet. A társulatok egy részének fel-
bomlásával, egyáltalán a státusban foglalkozta-
tottak létszámának csökkenésével, egyre több
művész kerül „vállalkozói" helyzetbe. Valódi al-
ternatívát a jelenlegi, „részben feketén" működő
hakni helyett a színházi vállalkozási lehetőségek
gazdag kínálata jelenthet. Igen komoly probléma
viszont a művészek tájékozatlansága a meglévő
lehetőségekről. A színházi szakma érdekvédelmi
szervezetei - különösen a Színházi Dolgozók
Szakszervezete - még mindig sokkal inkább tö-
rődnek a viszonylag jó helyzetben, szerződés-
ben lévők bérharcaival, mint a munkanélküliek
tájékoztatásával, segítésével. Tájékoztató kiad-
ványok, előadások, vállalkozási jogsegélyiroda
kellene, hogy mindenki segítséget kaphasson
gondjai megoldásához, illetve ahhoz, hogy fel-
készülhessen az új helyzetre.

Tájékozatlanság és félreértések okozzák az
üzleti színházzal kapcsolatos túlzott, teljesíthe-
tetlen elvárásokat is. Sokan az üzleti színházzal
azonosítják az állami támogatás biztos hátteré-
vel „vállalkozók" ügyeskedését. Magyarorszá-
gon a szó igazi értelmében vett színházi vállalko-
zás önmagában nem lehet üzlet. Az üzleti vállal-
kozáshoz sok pénz kell, s aki a pénzt adja, az
ha-

szon reményében befektet, s ebben a pillanat-
ban máris bérleti díjért lesz a színházépület, az
állami támogatás megszűnik, a szponzorok el-
tűnnek - hiszen nem szívesen dugnak pénzt
bárki zsebébe minden erkölcsi vagy anyagi ha-
szon nélkül -, marad a kiadás és bevétel egyen-
lege, s ha ez deficites, a vállalkozás megbukik.

Kivételt talán csak az az eset jelentene,
amelyben a színházi vállalkozás csak része egy
vele szorosan összekapcsolódó vállalkozás-
rendszernek, és így egy-egy produkció veszte-
ségét megéri vállalni, a vállalkozás egyéb része-
inek hasznából kipótolni, mert ez hosszú távon
az egész vállalkozás sikerességéhez járul hoz-
zá, esetleg a produkció megfelelően nagy széria
után, maga is rentábilis lesz. Ehhez a
kérdéskörhöz kapcsolódik a többször, több
helyen vitatott és sok félreértésre okot adó
Pesti Broadway-koncepció is.

Ha nem éreznénk ironikus felhangot az elne-
vezésben, nagyképűnek tűnne a jelzős szerke-
zet, hiszen New Yorkban a Broadway mentén,
olyan távolságon, mint amilyen az Andrássy út-
nak az Operától az Oktogonig terjedő része, kö-
rülbelül nyolcvan színház van. Az Operaháztól a
körútig terjedő városrészt valóban a színházak
jelenléte értékeli fel elsősorban. Ezt ajánlatos
figyelembe venni, amikor erre a területre
város-rendezési, rekonstrukciós, rehabilitációs
tervek készülnek. Nem szerencsés azonban a
szórakoztatónegyed elnevezés, mert inkább
ijesztő, mint vonzó tartalmakat foglal magába.
Maradjunk a színháznál: első lépésként fel kelle-
ne mérni, hogy az adott területen, elsősorban a
Nagymező utca környékén hány olyan üres te-
lek, belső udvar, pince stb. van, amelyben ké-
sőbb színházat lehetne kialakítani. Ezután min-

den tervkészítéskor, tenderkiíráskor figyelemmel
kellene lenni erre a lehetőségre, s feltétel-ként
lehetne szabni a szállodaépítőnek, hogy építsen
színháztermet, fel lehetne hívni a befektetők
figyelmét egy-egy udvar vagy pince kapcsolódó
beépítésére stb. Pontosan a szórakoz-
tatónegyed kialakulásának velejárója, hogy a
stúdiószínháznak alkalmas pincében egyszer-
csak kocsma vagy más műintézet nyílik. Termé-
szetesen a már meglévő színházaknak sem kell
ölbe tett kézzel ülniük. A második pontban vázolt
strukturális átalakulás lehetősége, éppen az
érintett színházak „előélete" miatt, talán itta leg-
jobb. Ehhez, a tulajdonviszonyok tisztázása
után, további jelentős támogatást adhat az ön-
kormányzat (például a Moulin Rouge visszake-
rülése az Operettszínházhoz vagy más vendég-
látóipari egység összekapcsolása valamelyik
színházzal). Amit viszont a színházak helyett
nem tehet meg senki: szervezeti átalakulással
(vagy anélkül) el kell indulniuk egy profi, piaci
működés felé. Ehhez tehetséges és fantáziadús
fiatal szakemberekből új managementeket kell
szervezni. Amíg ilyen kevés színházról van szó,
addig különböző profiljuk lévén, nem jelentenek
igazán konkurenciát egymásnak, tehát az
együttműködés minden művészi, technikai lehe-
tőségét meg kell ragadniuk. Igen fontos lenne,
hogy a szórakoztatónegyed hangsúlyozásából
ne keletkezzék újabb félreértés, a Radnóti Szín-
háznak nem kell profilt váltania, sőt amennyiben
a Tinódi moziból valóban színház lesz, annak
sem kell feltétlenül szórakoztató profilt kialakíta-
nia. Ma még talán bátortalannak tűnik az üzleti
szféra válasza a hívó szóra, de bátortalanságát a
körülményekben rejlő rengeteg bizonytalanság
motiválja. Amikor a tulajdonviszonyok végre
egyértelműen átláthatók lesznek, az érintett ön-
kormányzatok egyezségre lépnek, tisztázva az
azonos szándékokon nyugvófeladat-és munka-
megosztást, az itt működő színházak felébred-
nek Csipkerózsika-álmukból, akkor elmúlik a tő-
ke bizonytalansága, és belép az átalakításba, ta-
lán még olyan pontokon is, amelyekre nem is
gondolunk. A tőkemozgások előbb-utóbb elérik
a színházakat is, s amit nem tudunk megvédeni,
azt felfalja a show business.

A centrum, a periféria és a jövő

A színházról is elmondható, mint annyi minden

másról, hogy az üzleti siker és a művészi érték

ritkán találkozik. Mindenesetre az, hogy valami
üzleti siker vagy művészi érték szempontjából
milyen minőséget képvisel, este héttől tízig eldől,
ha nem is egyszer és mindenkorra. A távol ma-
radt közönség többet nem jön el (és nem is fizet),
a nem látott előadásnak csak a legendája a mi-
énk: a nosztalgikus „óh, milyen lehetett" sóhaja.
Az üzleti siker nézőszámban, előadásszámban,
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bevételben számol, bár esztétikai minőségével
ez nem biztos, hogy szinkronban van. Ha egy
darab tíz éve van műsoron, ha már az ezredik
elő-adása is megvolt, a számok lefegyvereznek:
valami plusznak csak kell benne lenni, ha ilyen
sok embert behoz a színházba. Persze a sikert
„csinálják", a siker hangos, hiszen az üzlet mindig
arrogáns. Eladni akar, s ezért mindent megtesz,
például mindent megvesz, ami növeli az eladha-
tóságot. A siker sikert, a pénz pénzt fiai - ez a
következetes logika működik mindenkor. Az üz-
let a centrumba tart: ott hivalkodik a fényes bul-
váron, a szuperpalotában, ha lehet, akár a stadi-
onban. Ez a természetes. Ezért résztvevőként
örülni kell neki, mert hasznot hoz, dicsőséget.
Nézőként kívánatos mielőbb látni: ami sikeres,
az sokba kerül, de a magas helyárral megve-
szem magamnak azt az érzést is, hogy ami ilyen
drága, az csak jó lehet. Viszont kulturális hivatal-
nokként nem biztatni és segíteni kell ezt a jelen-
séget, hanem rezignáltan tudomásul venni.

A művészet másként viselkedik, bár a szín-
házban - ha nem is üzleti szempontból - mégis
azt keresi, van-e közönsége? Értékét azonban
nem az a pár ezer néző adja, aki elmegy, beté-
ved, beszerveződik az előadásra. Hanem mi?
Örök kérdés, örökös kétely: van-e rá érvényes
válasz? A művészet kevés fogódzót talál, hogy
saját értékét lemérje - nem a közönség rajongá-
sa vagy elutasítása a mérce. Bizonytalanságát
tetézi azzal, hogy mindig új utakra indul, mindig a
lehetetlent kísérti. Rengeteg közösen elszenve-
dett kudarc vezet az igazán maradandó érték-
hez. Ha ilyen színházat nézünk, megrendülé-
sünkben számos színházi és színházon túli él-
mény keveredik. Nem tudjuk, de érezzük, hogy
ott van mögötte sok-sok olyan színházi este, ala-
kítás, látvány stb. esszenciája, amit már csak
életkorunknál fogva sem láthattunk. A művészet
nem bírja hangerővel, nem képes túlharsogni e
harsány kor megnövekedett alapzaját. Fontos-
ságának tudatában is csendes, ezért segítségre
szorul. A hivatal, az állam kötelessége megadni
azt a támogatást, amellyel már esélye lesz, hogy
találkozzék közönségével. A találkozás - vékony
pénztárcájú diákokkal, egzaltált, zavarodott
értelmiségiekkel - a periférián, de legalábbis
kiszorított helyzetben jön létre. Ne akarjuk hát a
centrumba kényszeríteni, ne akarjuk kötelezővé
tenni: ne legyen mindenkié.

Végül néhány szót arról, mi következik az álta-
lam felvázolt irányból, mi lesz 2000-ig. A leg-
fontosabb, hogy lesz körülbelül tizenöt új hely,
ahol új színházak játszanak: egy-két hagyomá-
nyos nagyszínház (az egyik talán az új Nemzeti
Színház), három-négy kamaraszínház méretű
kisszínház és nyolc-tíz új stúdiószínház. Az ál-
landó társulatok száma nem változik
lényegesen, bár egészen más neveken, más
profillal mű-ködnek majd, minta maiak. Lesz öt-
hat színházi

Udvaros Dorottya és Végvári Tamás a Három
nővérben (Katona József Színház) (Ikládi László
felvétele)

műhely, többségük független státusú stúdiószín-
házban. Az új színházépületben nagyrészt a
színházművészet nyer új teret, a régi épületek
többségét szórakoztató színházak foglalják el,
talán csak annak a két-három művészszínház-
nak a kivételével, amelyek továbbra is hagyomá-
nyos színházi térben dolgoznak majd. A művé-
szeti műhelyeket bátran támogatja az állam, a
színházak többsége azonban nonprofit jelleggel
dolgozik. A szórakoztató színházak között éles
lesz a verseny, s anyagilag mindenképp megéri
sikeresnek lenni.

Lesz néhány rekonstrukció, a Vígszínház után
átépítik a Madách Színházat, felújítják a Nemzeti
Színházat, és teljes rekonstrukciót végeznek az
Operettszínház épületén. A független, alternatív
színházaknak két - egymással rivalizáló - köz-
pontja szerveződik, mert lesznek, akik az
„alternatívát" is elutasítják.

A színházi kínálat gazdagodik, a
nagyszínházak ugyan kevesebbfélét játszanak,
viszont nagy választékkal lesznek jelen a
stúdiószínházak, kisszínházak. Minden színház
műsorát közli, színes hírekkel, kritikákkal jelenik
meg minden héten a Budapesti Színlap. A
Budapesti Színházi Központ (ami egy
háromszemélyes menedzseriroda) minden
évben kiadja a főváros színházi év-könyvét,
dokumentálva valamennyi eseményt, a
társulatok, a bemutatók, a vendégjátékok
adatait, valamint a legfontosabb statisztikákat.
Lesz a fővárosban négy-öt színitanoda, s
emellett a színházi műhelyek többségében
képzés is folyik.

A Pesti Broadway fényesen ragyog. A jelzett
tizenöt új színháznak több mint fele itt létesül,
bizonyítván, hogy az üzlet eltűri a másságot,
ha nincs belőle kára. És azt is, hogy
független, a maga periferikus helyzetét még a
centrumban is meg tudja őrizni (esetleg
aprópénzre tudja válta-ni).

Így lesz vagy másképp? Ki tudja... Hogy
jövő-képem 1992-ben pesszimista vagy
optimista volt-e, majd eldöntik a tények.


