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ÉVADÁTVILÁGÍTÁS II.

S Z A B Ó I S T V Á N

Színházi kínálat Pesten,
1997-98

MŰFAJOK, ( D A R A B O K ) ,
RENDEZŐK

A kínálatban minden előadás, amit többször
műsorra tűznek, egymás mellé kerül. A
műszámot tekintve ez idő szerint már 15-20
százalékra tehető azon előadások jelenléte,
amelyeket nem a támogatott színházak hoz-
nak létre. A továbbiakban minden műsoron
levő darabot - származási helyétől, játszási
gyakoriságától függetlenül - egyenrangú-nak
tekintünk. Először a játszott 265 előadás
műfaji megoszlását, szerzőit, alkotóit, szár-
mazását vizsgáljuk.

A műfaji besorolás nagyon sok variációban
lehetséges, és valljuk be, nagyon vitatható. A
színházak gyakran ódzkodnak attól, hogy
hagyományos műfaji kategóriákba sorolják
előadásaikat, nyilván marketingsikert remélve
a szellemes vagy költői megnevezésektől. A
szerző eredeti műfaji meghatározása sem
minden esetben használható, hiszen a
repertoárokon nem is egy olyan közkedvelt
klasszikus mű található, amely a szerző
eredeti szándékától nagyon messzire került.
Karakteres kép megrajzolásához azonban a
lehető legkevesebb kategóriára van szükség.
A műfaji be-sorolásban a zenés műfajt először
egységes egészként kezeljük, annak
tudatában, hogy további bontása nemcsak
lehetséges, de a kép további árnyalása miatt
szükséges is. A választott kategóriák:

1. tragédia;
2. színjáték;
3. vígjáték;
4. zenés darab (játék, operett, musical);
5. kabaré;
6. egyéb (előadóest, dokumentumjáték)

Az 1997-98-as évad kínálatát össze-vetjük
majd az 1981-es év fővárosi színházi
választékával. Ez az év azért érdemel meg-
különböztetett figyelmet, mert ekkor
következett be a színházi gazdálkodásban az
a gyökeres fordulat, amelynek eredménye-
ként a színházak érdekeltek lettek bevételeik
növelésében, és megkezdődött a sokat
emlegetett, „átkozott" kommercializálódás.
Az 1981-es kínálat reprodukálásához a
minisztérium statisztikai kiadványát és a
Színházi Intézet Évkönyvét használtuk.

De térjünk „vissza" előbb a mába. Az
1997-98-as évad során az egyes kategóriák-
ban a következőképpen alakult a művek

száma, illetve azok százalékos megoszlása (1.
táblázat).

1. TÁBLÁZAT

DARABSZÁM SZÁZALÉK

1. TRAGÉDIA 55 21
2. SZÍNMŰ 59 22
3. VÍGJÁTÉK 66 25
4. ZENÉS DARAB 53 20
5. KABARÉ 16 6
6. EGYÉB 16 6

Mivel az ötödik és hatodik kategória a
következő metszetekben nehezen értelmez-
hető, ezért a fennmaradó 233 darabra vonat-
kozóan az alábbiakat állapíthatjuk meg:

 A műsoron 75 magyar mű szerepelt (:32
százalék), ezen belül 30 volt a mai magyar
(13 százalék). Másként fogalmazva: a
műsoron lévő magyar művek 40 százalékát
kortárs szerzők alkották.

- A darabok keletkezési idejét figyelem-be
véve: 42 klasszikus (1900 előtti), (18); 149
XX. századi, (64); 42 mai, kortárs (10 éven
belül született) mű, (18 százalék).

 A szerzők toplistáját Shakespeare
vezeti: 8 színházban 10 drámája látható, 13
előadásban, valamint Kiss Csaba király-
drámákból applikált tragédiája. Második a
sorban Neil Simon, akinek 9 darabját 4 szín-
ház adja; ezután 5-5 darabbal következik
Molnár Ferenc, Ray Cooney és Csehov. 3-3
művével szerepelt a műsorban Moliére,
Miller, Brecht, Mrożek.

 A 233 művet 117 rendező jegyzi,
közülük három külföldi (Vlad Mugur, Kai
Johnsen, Tompa Gábor). A rendezők
élmezőnye a következő: első Szirtes Tamás,
14 rendezés 3 színházban (Madách 12, József
Attila és Játékszín egy-egy); második Valló
Péter, 10 rendezés 3 színházban (Radnóti 5,
Vígszínház 4, Budapesti Kamara egy);
harmadik Iglódi István, 9 előadás 2 helyen
(Nemzeti 8, operett egy) A további sorrend:
Nagy Miklós, 9 előadás egy helyen; Ruszt
József, "7 előadás két helyen; Sas József, 7
előadás egy helyen; Máté Gábor, 6 előadás
egy helyen; Udvaros Béla, 5 előadás egy
helyen; Kalmár Tibor, 5 előadás egy helyen;
Balázsovits Lajos. 5

előadás egy helyen; Marton László, 5 előadás
egy helyen; Novák Eszter, 5 előadás egy
helyen; Alföldi Róbert, 5 előadás két helyen.
Rajtuk kívül 4-4 rendezéssel volt jelen
Kőváry Kati, Szegvári Menyhért, Karinthy
Márton, Ács János, Kerényi Imre és Ascher
Tamás. Összesítésünkben a közös igazgatás
alá tartozó termek egy színháznak
számítottak, továbbá nem kerültek be az
összesítésbe a rendezők operaházi munkái.

Ha rövid kirándulást teszünk a múltba,
kiderül, hogy 1981-ben a fővárosi színházi
kínálatot a minisztériumi és a tanácsi szín-
házak repertoárja, valamint a Reflektor
Színpad néhány előadása jelentette. Ebben az
évben a Madách Kamarát, valamint a Katona
József Színházat átépítették. A Várszínház és
a Józsefvárosi Színház ekkor együtt alkotta a
Népszínházat, sok vidéki előadással folytatva
a Déryné Színház hagyományát. Az
úgynevezett utazótársulatok műsorát a
rendelkezésünkre álló források

2. TÁBLÁZAT

DARABSZÁM SZÁZALÉK

1. TRAGÉDIA 26 17,0
2. SZÍNMŰ 51 34,0
3. VÍGJÁTÉK 28 19,0
4. ZENÉS DARAB 26 17,5
5. KABARÉ 5 3,0
6. EGYÉB 14 9,0

felhasználásával igyekeztünk leválasztani.
1981-ben összességében 150 mű volt a

fővárosi színházak műsorán. Műfaj szerinti
megoszlásuk a következőképpen alakult (2.
táblázat).

A klasszikus művek száma 29 volt (21),
XX. századi szerzőé 60 darab (42) és 52
kortárs szerzőé (37 százalék). Az 54 magyar
dráma az értékelhető 141-nek 38 százaléka,
ezen belül 60 százalék volt mai magyar (32)
mű. Megállapíthatjuk tehát, hogy 1981-hez
képest jelentősen nőtt a kínálat. Ennek
köszönhetően összességében nőtt a magyar
drámák száma, a mai magyar drámáké azon-
ban változatlan, azaz arányuk az egészen
belül csökkent.

Mielőtt megnyugodva tudomásul ven-
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nénk a sok jó hírt, álljunk meg egy pillanat-ra. A választék mennyisége és
összetétele őszinte örömmel tölthet el
mindenkit. Legalábbis azokat, akik nem
akarnak szín-házba menni. Jegyet ugyanis
sohasem a kínálatra, hanem konkrét előadásra
szokás venni. Ez azt jelenti, hogy többet
tudhatunk meg a műfaji arányokról, ha a
kitűzött előadások számát vagy, még jobb
esetben, a realizált nézőszámot vesszük
figyelembe. Ezen a ponton azonban komoly
problémával kell szembenéznünk: hogyan
juthatunk közelebb egy, a valóságot jobban
tükröző, árnyaltabb képhez, ha nem állnak
rendelkezésünkre megbízható látogatói
adatok? A kérdés megválaszolásához vezessük
be az eszmei nézőszám fogalmát.

„ E S Z M E I " NÉZŐSZÁM

A színházaktól kapott adatokból egyértel-
műen kitűnik, hogy melyik előadás hány-
szor volt műsoron az évad folyamán. Azt is
tudjuk, mekkora az adott színház nézőtere.
Minden előadást telt ház reményében
tűznek ki, bár az is nyilvánvaló, hogy ezek a
remények nem mindig teljesülnek. Egészé-
ben és folyamatában azonban mégis arról
van szó, hogy ami jól megy, az többször,
ami rosszul, az kevesebbszer szerepel mű-
soron. Ha megszorozzuk a tényleges elő-
adásszámot az adott terem befogadóké-
pességével, az „eszmei" nézőszámot kapjuk
eredményül. Ez ugyan több a valóságosnál,
de mindenképpen alkalmas a művek, műfa-

jok tényleges jelenlétének bemutatására.
Bármelyik darab garantáltan nagyobb részt
hasít ki magának a kínálatból, ha sok elő-
adásban és nagyobb teremben játsszák,
mintha kevesebb alkalommal és kisebb
teremben. Az előadás-szám a választási
lehetőségek mennyiségét mutatja, az
előadás megtekintésének esélyét azonban
inkább az határozza meg, hogy az érdek-
lődők száma hogyan viszonyul a befogad-
ható nézőszámhoz.

Az 1997-98-as évadban az első négy
kategóriában szereplő művek viszonylag
egyenletesen oszlottak el. A reálisabb
képhez még két lépcsőfokon keresztül
juthatunk el (3. táblázat).

A táblázat jól mutatja, hogyan lett a

tragédia-, illetve a zenés műfaj eg
körülbelül 20-20 százalékos részesed
valóságosan a kiindulópont fele,
duplája. A műszámok iménti össz
1981. és 1997--98. vonatkozásában
semmit sem ért. A valóságos változ
akkor kapunk képet, ha az 1981-es
bontását hasonlóképpen elvégezzük.
tisztikai kiadványok tartalmazzák a
séges adatokat, ezért az arányok ki
tásához itt a tényleges nézőszámot v
alapul (4. táblázat).

A kínálat láthatóan alaposan
deződött. A nézőszám szempontjából
belül felére csökkent a tragédia és a
jelenléte, ugyanakkor jelentősen
vígjátékoké és a zenés műveké. A tra
átlagos nézőszáma 630-ról 252-re cs
jelezvén, hogy ezek az előadások
inkább kamaratermekbe, stúdiókba s

nak vissza. Figyelemre méltó az is,
tragédia és a színmű együttes előadá
a két évben minimális eltérést
Érdemes továbbá kiemelni egy fonto
mutató változását. 1981-ben a 150
böző darab 4108 alkalommal men
1997-98-ban 265 különböző előadás
szor került a közönség elé. Az
előadásszám 1981-ben 26, a vizsgál
ban pedig csak 17,5 volt. A repertoár
tősen bővítő előadások nagyrészt a m
színházakban jöttek létre, aho
előadásszámok összehasonlíthat
alacsonyabbak.

MŰVEK SZÁMA
z á

TRAGÉDIA 16
SZÍNMŰ 32
VÍGJÁTÉK 24
ZENÉS MŰ 16
KABARÉ 3
EGYÉB 9

MŰVEK SZÁMA ELŐADÁSSZÁM NÉZŐSZÁ
á z a l é k b a n

TRAGÉDIA 20,8 17,1 11,0
SzíNMŰ 22,3 19,0 10,4
VÍGJÁTÉK 24,9 28,5 33,0
ZENÉS MŰ 20,0 23,8 39,2
KABARÉ 6,0 8,7 5,7
EGYÉB 6,0 2,9 0,7
4. TÁBLÁZAT
ELŐADÁSSZÁM NÉZŐSZÁM S
z a l é k b a n
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Lássuk a továbbiakban a zenés műfaj tér-
hódításának számszerű bizonyítékait. A
kategórián belül különböztessük meg a
zenés játékot, a musicalt és az operettet (5.
táblázat).

A táblázat adatai közül az operett szerény
és csökkenő jelenléte talán a legmeglepőbb.
A zenés műfajon belül sem nevezhető jelen-
tősnek a pozíciója, még inkább elgondol-
kodtató, hogy az összes néző közül 1981-
ben 6,5, 1998-ban pedig csak 5,2 százalék
választotta az operettet. Ez a reprezentáció
egyáltalán nem támasztja alá azt a hitünket,
hogy Budapest az operettvilág fővárosa
lenne.

Az 1997-98-as évadban a vizsgált kör-
ben nem volt olyan színház, amelyben ne
fakadtak volna dalra a színészek. Ez akkor
is tény, ha a Katona, a Radnóti vagy az Új
Színház műsorán csak üdítő kivételként
jelent meg zenés darab. A musical látványos

25 21
21 24
19 25
12 8
7 3
3. TÁBLÁZAT
térhódítása kórjelenség; más kérdés, hogy
szükségszerűen tűnik-e el a zenés szín-
padról az élő zene, s hogy a takarékossági
szempontból indokolható megoldás végső

M S z
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soron nem művészetidegen irányba mutat-e.
A fél play back megvédhető a dupla haszon
elvével: olcsóbb és vitathatatlanul jobban
szól. Nehezen lehet azonban szabadulni a
gondolattól, hogy a teljes play back olykor
már tapasztalható gyakorlata nem jelenti-e
egy több ezer éves tradíció végét. Lehet-
séges persze az is, hogy új műfaj jön létre:
az emberbábokkal vagy computer rajzolta ho-
logramokkal megvalósított gesztus-színház.

Az 1981-es és 1998-as állapotok össze-
vetése számos más vonatkozásban is érdekes
és csábító. Érdemes megnézni például,
hogyan változott két hagyományosan drámai
színház pozíciója. 1981-ben a Nemzetiben a
tragédiák jelenléte 42 száza-lékos volt, azaz
a közönség majdnem fele ilyen műfajú
előadást tekintett meg. Ugyanekkor az
Ádám Ottó igazgatása alatt álló Madách
Színházban ugyanez a mutató 57 százalékos
részesedést jelez. Az eltelt majdnem két
évtizedben nagyot változott a világ. A
Nemzeti ma 16 százalékkal büszkélkedhet, a
Madáchban pedig a közönségnek körülbelül
egy százaléka váltott
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jegyet tragédiára. Ugyanakkor a zenés műfaj
mindkét helyen gőzerővel tört előre: a
Nemzetiben 12-ről 136 százalékra nőtt a
jelenléte, míg a Madách Színház az 1981-es,
nulláról 71 százalékra tornászta fel magát.
(Az összevetésben a Hevesi Sándor

szükségessége nem hangsúlyozható eléggé.
A főváros két hivatásos bábszínháza az

évad során 23 különböző előadást tartott
műsoron, s ezeket összesen 491 alkalommal

játszotta. Ez a szám nemcsak az Állami
Bábszínház 1981-ben regisztrált 715 buda-

nézőszáma még apályos évadokban is 400-
500 ezerre tehető. Az Opera „állam az
államban", külön világot alkot. Nincs mivel
összehasonlítani, legfeljebb saját korábbi
teljesítménye lehet mérce, vagy ami még
nehezebb: saját lehetőségeihez mérten

ZENÉS JÁTÉK

5. TÁBLÁZAT

MUSICAL

MŰSZÁM

ELŐADÁSSZÁM

NÉZŐSZÁM
SZÁZALÉK
NÉZŐSZÁM
SZÁZALÉK

1981
1997-98

1981
1997-98

1981

1997-98

12
20

370
444

170109
31

188763
28

7
2

200
466

181.184
34

373343
54

téri épülettel, illetve a nagykörúti Madách-
csal számoltunk.)

A gyerekeknek szóló színházi kínálatot,
mint korábban utaltunk rá, külön szeretnénk
értékelni. Az elmúlt évtizedekben a szín-
házak közötti munkamegosztás szerint a
gyerekeknek szóló műsorról az Állami
Bábszínház és a Budapesti Gyermekszín-
ház, későbbi nevén Arany János Színház
gondoskodott. Az akkori statisztikák külön
feltüntették a gyermek és ifjúsági nézők
számát, amiből az derült ki, hogy a nézők
25-30 százaléka ebbe a kategóriába tartozott.
A helyzet mára sokat változott, az ilyenfajta
formális gondoskodás helyett a piaci
viszonyok váltak uralkodóvá. Az állam,
illetve az intézményeket fenntartó
önkormányzat visszavonulása után keletke-
zett űrt, mint a kulturális szféra oly sok
területén, itt is több irányból igyekeznek
kitölteni. Ebben a támogatott színházak a
szükségesnél kevesebb szerepet vállalnak,
mintha csak azt mondanák: „Oldja meg ezt
más, az idő nekünk dolgozik, az a gyerek,
aki ma valamilyen színházi élményben
részesül, előbb-utóbb úgyis a mi közön-
ségünk lesz". A gyermekszínház megszűnt, a
bábszínház kettévált, az egyetlen ifjúsági
profilú vállalkozás, a Rock Színház csődbe
ment, ugyanakkor létrejött a hivatalos struk-
túrán kívül több olyan színházi intézmény,
amely a legfiatalabb közönséget célozza meg
műsorával. A serdülő ifjúság legtöbbször
iskolai szervezésben jut el színházba,
aminek szomorú következményeivel a rend-
szeres színházlátogató gyakran találkozik.

Összesítésünk ezen a területen még az
eddigieknél is hézagosabb. A kínálatnak csak azt
a részét tudtuk áttekinteni, amely a különböző
heti vagy havi műsorújságokban nyilvánosságot
kap. Ezen belül nem kívántunk egyetlen
produkciót sem értékszem-pontok alapján
kihagyni, bár az értékelés

pesti előadásához képest tűnik kevé
hanem azt is jelzi, hogy a bábszínház
téválasztása a kilencvenes évek elején e
a vonatkozásban nem eredmény
mennyiségi előrelépést.

Az Arany János Színház profilváltása
gyermekekhez szóló előadásoknak
főhivatású támogatott műhelye. A főv
színházak egytől egyig érdekeltek a
hogy új és új közönségrétegeket hódíts
meg, tehát abban is, hogy majdan az
generációk is beüljenek a nézőtérre. E
érdekében azonban, valljuk meg, nem
tesznek. Kis jóindulattal körülbelül tíz
előadást találtunk az állami és ö
mányzati színházak műsorán, amel
alsó tagozatos iskolás gyerekeket el
vinni.. Az igény azonban ennél jóva
gyobb. A Nevesincs, a Harlekin Szính
Komédium, a Holdvilág, a Ruttkai
Színház, a Polgári Kézműves Színk
műsorújságok tanúsága szerint, folyam
san játszik gyerekeknek. Mintegy negy
féle előadáson több száz alkalommal
meg gyerekek a nézőteret, pedagóg
szülők kíséretében. Gyermek- és
nőttszínház egy vonatkozásban feltét
szinkronban van: a 93 vállaltan gye
kekhez szóló előadásnak több mint eg
mada zenés mű volt.

Budapesten egyetlen opera mű
folyamatosan, a Magyar Állami Operaház,
két helyszínen és viszonylag
előadásszámmal. A Népszínház operatársul
utolsó éveiben Budapesti Kamara-ope
megszűnt, s ha olykor találkozunk is ez
névvel, az csak egy-egy alkalmi produkcióra
ezért, rendszeres működés hiányában,
szerepeltetjük a bemutatott kínálatban.

Az Operaház az ország legnagyobb
házi üzeme, befogadóképessége az
Színházzal együtt majdnem 3500 fő,
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minősíthető. Stabil, kiegyensúlyozott műkö-
dését jelzi, hogy mutatói évről évre alig vál-
toznak.

Az 1997-98-as évadban az Operában 31
mű volt repertoáron: 24 opera és 7 balett, s
az Ybl-palota havonta átlagosan 24-25 alka-
lommal várta a közönséget. 1990-hez viszo-
nyítva a repertoár nagysága lényegében vál-
tozatlan, összetételét tekintve azonban fele
részben kicserélődött, az éves előadásnapok
száma pedig körülbelül 15 százalékkal
csökkent. Az általános képet árnyalja, ha
megemlítjük, hogy a balett pozíciója
némiképp javult: 1990-ben 8 balettest 49
alkalommal volt műsoron, a vizsgált évad-
ban 7 balett 54-szer került a közönség elé.

Az Erkel Színházban megközelítőleg sem
ilyen jó a helyzet. A színház eleve rövidített
évadban, havonta átlagosan 17 napot játszik,
az 1990. évi 24 helyett 18 a műsoron levő
operáik és daljátékok száma, s felére
csökkent a balettestek darab- és előadás-
száma is. Bebizonyosodott, hogy az Erkel
Színház második játékhelynek anyagi és
művészi szempontból egyaránt túlságosan
nagy, nélküle azonban összehasonlíthatat-
lanul szűkebb programot lehetne megvalósí-
tani.

Az Operaház és az Erkel Színház szín padán az
1990-91 óta eltelt nyolc év alatt 77 operát adtak
elő, a műsoron szereplő egyfelvonásosok miatt
azonban ez nem jelent ugyanennyi különböz ő
előadást. A két helyszínen megtekinthet ő
előadások száma évente 40 és 50 között mozog.
A kialakult gyakorlat szerint a repert oár 80-85
százaléka a következő évadban ismét megjelenik
a műsorban. Az opera-előadások száma az
évtized eleje óta jelentős mértékben csök-kent, s
az induló 370-ről némi hullámzás után most 290
körül látszik stabilizálódni. Az el őadások
körülbelül 60 százalékát az Operaház épületében
rendezik. 16 olyan

EGYÉBOPERETT
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opera/dalmű van, amely minden év
szerepelt a műsoron; nem véletlen

ezek a legtöbbet játszott előadások l
az élen állnak. A vizsgált nyolc évad
az alábbi sorrend alakult ki (6. tábláz

A sorban első Bánk bán évad
átlagban 16-szor, míg a másik Erkel
a Hunyadi László 6-szor került előad
felsorolt 23 mű, miközben a össze
adásszám 55 százalékát adja, a teljes
toárnak alig több mint 30 százalék
alapművek köre - úgy tűnik - állandó
legrégebben játszott művekre tekint
mondhatnánk: a közeljövőben Az ál
bál, a Simon Boccanegra és a Trisz
Izolda vagy A nürnbergi mesterda
felújítása várható. A repertoár frissíté
is lehetőséget teremt, ha egy régen j
darabot új koncepció szerint, új rende
állítanak színre. Szinte minden év
találunk erre példát. Ősbemutatóra rit
kerül sor, és ezekre, sajnos, csak n
ezer néző kíváncsi. Feltűnő, hogy a t
első három helyezettje után felsorolt
döntő többségét az Erkel Szín
játsszák; ez adja, azaz ma már inkáb
adná a jóval nagyobb befogadókép
Erkel igazi fontosságát; a népszerű e
sok, a nagy előadásszámok itt vonzha
nagyszámú közönséget. Ahogy az op
kollégák mondani szokták: fél h
Erkelben, az majdnem annyi, mint t
az Andrássy úton. Elsősorban üzem
és anyagi okokból azonban az utóbbi
az Erkelben mégis szűkült a repertoá
statisztika sokkal alacsonyabb előad
mot, valamint gyengébb látogato
jegyezhet fel. Ez a tendencia a balett
táncjátékok körében is megfigyelhető

1997-98-as évadban két szempontból
iztató nyitásnak lehettünk tanúi. Az

felkészültségű emberek rendelkeznek;
ilyenkor az igényes színpadi megvalósítás is
„engedményekre" kényszerül. Gyerek-
szerepet javallt gyermekre bízni, táncot,
illetve más speciális mozgást igénylő figura

1. Erkel Bánk bán
2. Puccini Bohémélet
3. Donizetti Don Pasquale
4. Mozart A varázsfuvola
5. Puccini Pillangókisass
6. Verdi Traviata
7. Bartók A kékszakállú
8. Bizet Carmen
9. Verdi A trubadúr
10. Rossini A sevillai borb
11. Kacsóh János vitéz
12. Puccini Manon Lescau
13. Puccini Tosca
14. Mozart Cosí fan tutte
15. Strauss A cigánybáró
16. Erkel Hunyadi Lászl
17. Ponchielli Gioconda
18. Flotow Márta
19. Mozart Don Giovanni
20. Verdi Aida
21. Verdi Nabucco
22. Beethoven Fidelio
23. Mozart Titus kegyelm
adban
, hogy
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XXXII. évfolyam 7. szám • 1999. július

istáján
során

at).
onként
-opera,
ásra. A
s elő-
reper-
a. Az
sult; a
ve azt
arcos-
tán és
lnokok
sére az
átszott
zésben
adban

kábban
éhány

oplista
művek
házban
b csak
ességű
lőadá-
tnának
eraházi
áz az
elt ház
eltetési
időben
r, és a
ásszá-

ttságot
ek és a
.

Erkel Színházban megjelent a rekonstruk-
ciója miatt játékteret vesztett Madách
Színház, a felújított Tháliában pedig új ren-
dezésben mutatták be A varázsfuvolát. Ilyen
típusú - hosszú távon is működő - kooperá-
ciók segíthetnék a színpadi kapacitások jobb
kihasználását és a művészi ambíciók kitel-
jesítését.

S Z Í N É S Z E K
A FŐVÁROSBAN

A 265 előadás színlapján a névvel jelölt
szerepek alakítóinak száma majdnem ezerre
rúg. Ok elvileg színészek. Rajtuk kívül még
sokan mozognak a színpadon, de a névtelen
statisztákról, a színpadi munka robotosairól
most nem szólunk. A színpadi szerepek
végtelenül sokfélék. A főszereplőtől kezdve
az epizodistán át a statisztáig mindenkinek
illúziókeltően kell megszólalnia, különben
összetörik a varázs. Civilek színpadi jelen-
léte a művészet halálához vezethet, ám
ebből mégsem következik, hogy minden
szerepet főiskolát végzett hivatásos, profi
színésznek kellene eljátszania. Ha egy
kisebb szerepre az utcáról hívnak be egy jó
képességű járókelőt, annak színpadi jelen-
léte legtöbbször kevésbé bántó, mint az a
horror, amikor nézőcsalogató módon
meghívnak egy országos hírű médiasztárt,
aki körül kő kövön nem marad. A szerephez
olykor olyan tulajdonságok kellenek, ami-
lyenekkel csak sajátos adottságú vagy

megformálására elsősorban ilyen irányú
felkészültséggel rendelkező személyek
alkalmasak stb. Civil szereplők megjelenése
tulajdonképpen csak kabarészínpadon ter-
mészetes, ám legtöbb esetben ez a fellépés
ki is merül egy beszélgetésben vagy egy
magánszámban.

A 977 megnevezett szereplőből 648 a
színész, akinek főiskolai, tanodai végzett-
sége vagy működési engedélye van, illetve
hitelesítően hosszú szakmai múltra tekinthet
vissza, amely már feleslegessé tesz minden
írásbeli bizonyítványt. A 329 „kieső" sta-
tiszta, táncos, gyerekszereplő, médiasztár,
zenész, énekes, popsztár, azaz össze-
foglalóan: reménybeli színész. Közülük a
legjobb eséllyel a tanulmányaikat éppen
most végzők, a főiskolások, a stúdiósok, a
színinövendékek indulnak a rivalda felé.

A színészek 61 százaléka férfi, 39 száza-
léka nő. 20 százalékuk életkora meghaladta
1998-ban a 60 évet. Ok az ötvenes években
vagy még előbb kezdték a pályájukat. A
középgeneráció, a 40 és 60 év közöttiek az
aktív színészek 42 százalékát teszik ki.

A színészek végzettségét, szakmai múlt-
ját lexikonok segítségével kíséreltük meg
feltárni. A 648 színész közül 483 (azaz 75
százalék) végzett főiskolát, többségük Bu-
dapesten, a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán. Legalább 18 fő szerezte diplo-
máját határainkon túl működő művészeti
főiskolán. Tanodák, stúdiók által kiállított
bizonyítvánnyal rendelkeznek, illetve zenei
vagy tánctanulmányokat folytattak körül-
belül ötvenen. Semmit nem végzett, vagy
erre vonatkozó megbízható adatot nem
találtunk 111 fő esetében. Náluk a szakmai
elfogadottság legtöbbször valamilyen mű-
ködési engedéllyel vagy színészi besorolás-
sal támasztható alá, ezeket azonban a lexi-
konok nem közlik.

1961 óta a vizsgált évadig 37 alkalommal
osztottak diplomát a színészosztályok
végzős hallgatóinak. A nyolcvanas években
indult musical-operett osztályokkal együtt
ez idő alatt 810-en kaptak jogosítványt arra,
hogy magyar színpadokon bizonyítsák
felkészültségüket. Az 1997-98-as évadban
közülük 363-an léptek fel fővárosi szín-
házakban, vagy másképp fogalmazva: a
színészdiplomával rendelkezők 45 százaléka
Budapesten - és mivel nem tudhatjuk, hogy
ezenkívül még hol, tegyük hozzá:
Budapesten is - mutathatta meg, mit tud. Ez
az arány azonban jóval nagyobb, ha a
pályaelhagyókat és az időközben sajnálatos
módon végleg eltávozottakat is figyelembe
vesszük. Azt mondhatjuk, hogy az 1961 óta
végzett színészeknek több mint fele, tehát a
többsége, budapesti kötődéssel, társulati
tagsággal, fellépési lehetőséggel rendel-
kezik. A tendencia érthető, hiszen - néhány
kivételes esettől eltekintve - az elmúlt évti-
zedekben csak a tartós budapesti jelenlét
eredményezett igazi országos ismertséget,
népszerűséget.

6 . TÁBLÁZAT

126 Opera 8 évad
97 Opera 8 évad
89 Opera 8 évad
85 Erkel 8 évad

zony 69 Erkel 8 évad
64 Erkel 8 évad

... 60 Opera 7 évad
58 Erkel 7 évad
58 Erkel 8 évad

ély 56 Erkel 8 évad
55 Erkel 8 évad

t 55 Opera 8 évad
5o Erkel 8 évad
49 Opera 7 évad
49 Erkel 8 évad

ó 48 Erkel 8 évad
47 Opera 7 évad
42 Erkel 6 évad
42 Opera 5 évad
42 Erkel 7 évad
42 Erkel 8 évad
41 Opera 8 évad

e 41 Opera 8 évad
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Nézzük ezek után, hogy hány színházban
és hány darabban szerepeltek színészeink
Budapesten az 1997-98-as évadban. A kettős
szereposztások, a kényszerű szereplővál-
tozások miatt nincsenek megbízható adataink
arról, hogy összesen ki hányszor lépett
színpadra. A foglalkoztatási anomáliákról
úgyis csak színházanként lehetne beszélni, s
az ezzel kapcsolatos elemzéseket a tudatosan
tervező színházak nyilván el is végzik.
Szükséges hangsúlyozni, hogy a vizsgálat
csak a 648 színész budapesti jelenlétéről
mondhat valamit, és nem szól egy nem is
csekély réteg vidéki színházi fellépéseiről,
esetleg haknikban való közreműködéséről.

A színészek 73 százaléka, összesen 472 fő
csak egy színházban játszott, 21 százaléka
szerepelt az évad során két színházban,
további 6 százaléka kettőnél több helyen
lépett fel. (Ebben az esetben természetesen a
társulatot nevezzük színháznak, s nem
vesszük tekintetbe, hány helyen játszik.) A
társulatok nyitottságáról, a bomlási folya-
matokról, illetve az együttműködési-egyez-
tetési kényszerekről talán elárul valamit a 27
százaléknyi „mozgásban lévő" színész,
hiszen ők a maguk fellépéseivel mintegy
összekapcsolják a színházakat. Néhány eset-
ben bizonyára nem állt fenn az egyidejűség
kényszere, hiszen előfordult, hogy valaki az
évad elején az egyik, a végén a másik szín-
házban lépett fel, a repertoárjátszás miatt
azonban ez inkább kivételnek számít. Néz-
zük meg tehát, hogy a szóban forgó csoport
mely színházak között pendlizett. Az esetek
többségében természetesen csak arról van
szó, hogy az anyaszínházban eljátszott
szerepek mellett valaki vendégjátékot vállal,
de ez az egy reláció is kialakítja azt a
függőséget, amelynek következményeit
egyre inkább tapasztalhatjuk. Ezért minden
színház kapott egy strigulát, ha olyan színész
lépett fel nála, aki máshol is érintett, majd
számszerűsítettük ezt az érintettségi mutatót.
Saját színészei vagy vendégei révén a
legtöbb színházzal a Vígszínház, a Budapesti
Kamara és a József Attila Színház
érintkezik. A közepesen érintettek népes
mezőnye után a leginkább zárt szín-házak
körét - ebben a sorrendben - a Katona, a
Radnóti, a Vidám Színpad és a Mikroszkóp
Színpad alkotja. Ennek az utóbbi kettőnél
műfaji, az előbbieknél művészeti okai
lehetnek.

A nagy színház nagy társulatot kíván,
különösen, ha párhuzamosan kamaraszín-
házat és/vagy stúdiót is működtet. Mint
említettük, a 648 színész közül 472 csak
saját színházában lépett fel, a többi 176
azonban másutt is vállalt szerepet. Ha szín-
házanként megnézzük, hogy a csak ott fel-
lépőkre - mint kvázi-társulatra - hány vendég
jut, meglepő eredményt kapunk. A színházak
felénél a külsősök legalább annyian vannak,
mint az adott „kvázi-társulatban". A Vidám
Színpadtól és a Mikroszkóptól eltekintve a
többi helyen jelentős a vendégjárás. Például a
Madách és a Nemzeti 53-53 saját színészére
27-27 vendég jut, de még a kifelé zártabb
Katona József Színház esetében is 40-21 ez
az arány. A színházi nagyüzem, a több
helyszínen egy időben

tartott előadások gyakorlata és különösen a
nagy repertoár csak sok színész részvételé-
vel valósítható meg. A társulati eszme
hosszú évtizedeken át jellemző prioritása
mellett egyre nagyobb erővel van jelen az a
produkciós mentalitás, amely abból indul ki,
hogy az eszményi szereposztást kell
megcélozni - és ennek érdekében vendé-
geket kell hívni - még akkor is, ha a színhá-
zon belül akadna olyan színész, akinek van
szabad kapacitása. A kétféle szemlélet ma
még összebékül a színészek egyeztetésért
vívott heroikus küzdelmében.

A színészek 25 százaléka az évad során
csak egy darabban lépett fel. Ez valóban
kevés, mégis óvakodjunk az elhamarkodott
következtetésektől. Nem biztos, hogy ezek-
ben az esetekben a tehetség elnyomásáról,
személyes bosszúról, derékba tört karri-
erekről van szó. Lehet ugyanis, hogy valaki
közben vidéken folyamatosan játszott, vagy
sokat forgatott, esetleg elégedett ezzel az
egy szereppel is, vagy idős kora, magán-
életének alakulása nem engedett több jelen-
létet stb. A komoly szerepekben megjelenő
civilek és külsők nagy száma azonban még
így is elgondolkodtató. Az ilyen megoldások
vélt marketinghasznára utaltunk már, de
valódi, szervezési-egyeztetési előnyeiről
sem szabad megfeledkezni.

A többség, a színészek 56 százaléka két,
három, négy vagy öt előadásban kapott
szerepet. Ennél is több előadásban játszottak
- a maximum tizenkettő volt - 125-en, azaz
19 százalék. A sor végén az egy színházban
egy szerepet játszók állnak, szám szerint
159-en. Ha a minimális budapesti foglalkoz-
tatásról azok esetében beszélhetünk, akik
egyszer, illetve két színházban kétszer
léptek fel, akkor megállapítható, hogy ebbe
a körbe a színészállomány 3o százaléka, 190
fő tartozik, s ez már nem is olyan kevés.

A S T R U K T Ú R Á R Ó L

Mindenképpen elgondolkodtató az a fogalmi
bizonytalanság, amelybe újra és újra
beleütközünk, ha le szeretnénk írni a fennál-
ló állapotokat. Az első nehézség akkor
jelentkezik, amikor különbséget kívánunk
tenni a színházak, a színházi profilok, a
műfajok között. A tisztázatlanság nem
személyek, hivatalok mulasztása, hanem egy
folyamat eredménye. Amit meg kell
nevezni, meg kell különböztetni, az előbb-
utóbb nevet kap, ha pedig éppen arra van
szükség, hogy ne lehessen megnevezni,
akkor fennmarad a sokértelműség.

Jelenlegi tárgyunkon túlmutató példával
szemléltetném, mire gondolok. Nehezen
találtunk elnevezést a hivatásos, támogatott,
állami-önkormányzati színházakon kívül eső
kör számára, mígnem az egyik csoport
leírására elfogadottá vált az - amúgy nagyon
hízelgő - „alternatív színház" elnevezés. A
másik szférát magán-, illetve vállalkozói
színház névvel illetjük, és nem nehéz
észrevenni, hogy mindegyik elnevezés vala-
mi ellenében lett fogalommá. Igen ám, de a

magánszínház is egyfajta alternatíva, és az
alternatív színház is a magánszínház egyik
változata.

Hasonlóan ellentmondásos a végered-
mény, amikor „művészszínház"-ról beszé-
lünk, vele szemben pedig a szórakoztató,
esetleg „bulvárszínház" elnevezést hasz-
náljuk. A zenés színházzal kapcsolatban is
csak addig felhőtlen az értelmezési tarto-
mány, amíg műfaji alapon operáról, operett-
ről, musicalszínházról beszélünk. A többség
azonban nem ilyen. Ezen a ponton tulaj-
donos önkormányzat és intézmény egyként
tehetetlenül áll, ezért az alapító okiratok, a
szervezeti és működési szabályzatok sután
kerülgetik a problémát. Színháznak előírni,
hogy különböző előadásokat hozzon létre,
ugyanolyan általánosság, mint az igazgatói
pályázatok hosszú ideig visszatérő szlogen-
je: az igazgató feladata a színház sikeres és
gazdaságos működtetése. Az egyik kézen-
fekvő kitörési út a „népszínházi" profil vál-
lalása, amelynek természetesen semmi köze
sincs már a szó eredeti értelméhez; ma
inkább azt hivatott kifejezni, hogy az adott
színház mindenkihez szólni kíván, tehát
műsora is kellőképpen sokrétű, vagyis arcta-
lan. Az ilyen „vegyes műfajú, szórakoztató-
művészszínház" egyrészt azzal a remény-
nyel kecsegteti magát, hogy majdan az elit
tagja lehet, elnyerve jutalmul az ezért járó
védettséget másrészt attól retteg, hogy mini-
mális támogatással - és maximális kiszol-
gáltatottsággal - a bulváron találja magát.

A fogalmi zűrzavar a gyakorlatban viszony-
lag egyszerűen feloldható. A szórakoztató
színházakat olyan intézményi formában kell
működtetni, hogy számukra az üzleti men-
talitás, ami nem feltétlenül azonos a profit-
szerzéssel, a lehető legtermészetesebb le-
gyen. Ekkor - ebben a körben - mindenki
csak saját magával versenyez, és aki jobban
teljesít, az anyagilag is jobban jár. Ha a
budapesti színházak egyharmada ilyen
módon szerveződne és működne, akkor az
nagyban tehermentesítené a fenntartót.
Pénzét a másik kétharmad támogatására
tudná fordítani, de közülük csak a teljesít-
mény alapján - és csak utólag - jelölné ki a
művészszínházakat, amelyek attól kezdve
egy bizonyos időszakra kiemelt támogatást
kapnának. Művészszínházak így azok
lennének, amelyek bizonyítottan a legszín-
vonalasabbak, nem pedig azok, amelyeket
korábban egyszer és mindenkorra kijelöltek,
és dúsan elláttak anyagi javakkal, hogy ezért
aztán majd remekműveket hozzanak létre.
Amennyiben a művészszínházi státus nem
fejeződik ki valamilyen jogi vagy pénzügyi
aktusban, akkor továbbra is művész lesz
mindenki, aki annak vallja magát. A jogi,
szervezeti elkülönülés lehetőségét nem az
intézménynek, hanem a fenntartónak kell
megteremtenie.

A fővárosban az állam által eltartott
Nemzeti Színházon és Operaházon kívül
csak két tradicionálisan „pesti" színház van:
a Vígszínház és az Operettszínház. Ezeket
egyéni elbírálás illetné meg; az intézmény
formája s a hozzá tartozó támogatás
elsősorban nem a bevételektől és nem is a
művészi teljesítménytől függne, hanem
attól, hogy a
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konkrét viszonyok milyen konstellációban
teszik lehetővé a két színház kiemelt stá-
tusának érvényesülését.

A társulat megteremti a repertoárjátszás
lehetőségét, de úgy látszik, hogy a repertoár -
ha már van - önálló életet kezd élni, és tár-
sulatot szervez. Úgy, ahogy a Játékszínben
látjuk megalakulása óta szinte folyamatosan.
Máshol társulatot konzervál, mint a Vidám
Színpadon, ahol az a színész-együttes,
amelyet a repertoárrendszerű játszás a
színház kötelékében tart, a szó igazi
értelmében nem nevezhető társulatnak.
Paradox helyzet, de - adataink szerint - a
szórakoztató színházak alkotnak zártabb
világot, hiszen színészeik ritkábban tűnnek
fel más színpadokon, mint a művészszín-
házaké.

A közpénzekből támogatott települési és
megyei önkormányzati színházak esetében a
költségvetési intézménnyel a (közhasznú)
vállalkozás állhat szemben. A (társulati)
repertoárrendszer ellenpontja a folyamatos
játszás, az „en suite", a kétféle szemlélet és
gyakorlat azonban nehezen illeszthető.
Pontosabban van egy igen kemény feltétele
annak, hogy ez az „együttállás" megtörtén-
jen: a jelenleg Budapesten foglalkoztatott
színészek létszámának a duplájára kellene
nőnie, de úgy, hogy azután a fele folyama-
tosan színházi munka nélkül maradjon. Egy
ilyen nagy városban ez a megoldás elvileg
elképzelhető, egy ilyen kis országban azon-
ban gyakorlatilag kivihetetlen, hiszen bárki
bármikor elszerződhet vidékre, ha dolgozni
akar. Az átmeneti időszakban a megoldást
máshol kell keresni. A korábban megfogal-
mazott különbségtételt fenntartva az intéz-
ményi és vállalkozói forma, valamint a
művészi és szórakoztató profil között lehet-
séges ütközőzónát kell megtalálni.

A befogadó színház lehetne az a ha-
tárterület, ahol a távoli világok találkoznak.
Ez a befogadó színház azonban nem üres
épület csupán; nem a különböző egyéni vagy
intézményi törekvések, tervek passzív
kiszolgálója, nem rendező-pályaudvar, ahol
a vezetés csak arra ügyel, hogy a vonatok
össze ne ütközzenek - ellenkezőleg, maga az
aktivitás, a vállalkozás, a tudatos sok-
féleség. Éppenséggel lehet egyfajta kvázi-
társulata is, hiszen nem mond le a repertoár-
ról sem, ennek mérete azonban csak akkora,
hogy mindenkor kellő nagyságú teret
hagyjon az egyedi produkcióknak. A befo-
gadó színház tudatosan és fegyelmezetten
korlátozza a repertoárt, mert ha az a bizton-
ság, a kényelem okán - szinte észrevétlenül -
megszerzi a műsorban a többséget, akkor az
igazi befogadás csak véletlenszerű, alkalmi
kivétel lehet. A Thália példája azt mutat-ja,
hogy a Madáchcsal és az Operával való,
amúgy nagyon ésszerű, együttműködés
szinte teljesen elfogyasztja a színház moz-
gásterét. A szerződéses kötelezettségből és a
saját produkciókból felépülő repertoár mel-
lett nem marad elegendő hely a külső
kezdeményezések, az innovatív próbálkozá-
sok számára, ezért csak alkalmi vendég-
játékok színesíthetik a programot.

A befogadó színház szerkezetileg alkal-
mas a szórakoztató és művészi profil

közelítésére is. Lehetőségeinek jellemzésére
néhány példa, a teljesség igénye nélkül:
színvonalas produkciókat hív meg „mindkét
irányból"; egymással különben soha nem
dolgozó színészek, rendezők kivételes
találkozásaihoz biztosít helyet; nagy szériát
garantáló zenés, szórakoztató produkciókat
fogad be; részt vesz ilyenek megvalósí-
tásában, sőt azután menedzseli is ezeket;
határainkon túli magyar vagy messze földön
híres „világszínházi" előadások bemutatásá-
nak feltételeit teremti meg, a szakma és az
elit közönség örömére stb. A befogadó
színház legfontosabb elve a kooperáció;
csak másokkal együttműködve képes bármit
létrehozni, bemutatni. A korábbi zárt társu-
latoktól a jelenlegi egyeztetési kényszeren
keresztül vezet az út az önként vállalt
együttműködéshez.

Talán első pillanatban meglepően hang-
zik, de tény, hogy Budapesten már ma is
több befogadó színház működik, és számuk
a jövőben tovább növekszik majd, a fenn-
tartó önkormányzat szándékaitól függet-
lenül. A Thália és a Játékszín formálisan is
befogadó színháznak tekinthető, függetlenül
az utóbbival kapcsolatban jelzett prob-
lémától. Nagyrészt befogadói programot
valósít meg a Budapesti Kamaraszínház,
hiszen ott számos művész dolgozik
vendégként, a vizsgált évadban például a 13
rendező által jegyzett 21 produkcióban
körülbelül 8o színész vett részt. Várhatóan
befogadó programot fog megvalósítani a
Madách Színház is stúdiójában és kister-
mében, hiszen kialakult, begyakorolt és
remekül prosperáló musical- és vígjátéki
profiljától igen messze esik az ilyen kis ter-
mek adta lehetőségeket kihasználó művészi
munka; változatos program, a nagyszín-
házéhoz hasonló intenzitású működés csak
úgy képzelhető el, ha vagy külön társulat
szerveződik, vagy pedig növelik a befo-
gadott produkciók részarányát. Sajátos
együttműködést alakított ki a Radnóti
Színház Sopronnal és Dunaújvárossal; ez
valójában nem befogadói tevékenység, bár
annak több elemét, eszközét használja.

A fővárosi színészek növekvő mértékű
vidéki jelenlétét elsősorban a pesti munkale-
hetőségek csökkenése kényszerítette ki, de
erősen hatottak a pozitív karrierminták is,
elsősorban a kaposvári és a szolnoki színház
példája, nem utolsósorban pedig a közle-
kedés fejlődése. Végeredményben új, ko-
rábban nem ismert helyzet jött létre: úgy
tűnik, megszűnőben van a vidéki színházak
elszigeteltsége. Más kérdés, hogy ezt most
ünnepelni kell-e mint a kényszerű bezártság
megszűnését, avagy gyászolni mint a
művészeti műhelyek szétesésének újabb
állomását. Jól látható a Radnóti példáján az
is, hogy ha egy színház „a vidék felé for-
dul", akkor ettől kezdve a többi budapesti
műhely felé zártabb lesz, hiszen nem koc-
káztathatja vidéki megjelenését egy fővárosi
műsorváltozás miatt.

Végül még egy szempontból kell a befo-
gadó színházzal számolni. A növekvő
munkanélküliség - elegánsabban: a színészi
szabad kapacitás bővülése - miatt egyre
többen keresik a vállalkozás tereit. Egyetlen

produkció erejéig mindenki szívesebben
vállal kockázatot, mintha vagyonával kel-
lene felelnie, mondjuk, egy közhasznú tár-
saság alapításáért. A befogadó színház soha
sem lesz kísérleti terep, de mindig alkalmas
lesz arra, hogy alkatuk vagy helyzetük
késztetésére mind többen kipróbálják, mire
jutnak, ha a kis biztonság helyett némi koc-
kázatot vállalnak. A sikeres produkció egy
későbbi színházvezetői karrier első lépcső-
foka lehet.

A számszerűsített adatok, a feltárt tények
és a bátortalan megállapítások egészében azt
mutatják, hogy bizonyos folyamatok akkor
is lejátszódnak, ha nincs mögöttük
tulajdonosi-hivatali, illetve színházszakmai
tudatosság. A repertoárrendszer mellett
megjelenő produkciós mentalitás, gyakorlat
az elmúlt húsz év változásaira adott, az
eddig megszokott sztereotípiáktól eltérő
választ. Mivel a piac, az üzleti gondolkodás
felől érkezett, kellőképpen agresszív,
fenyegető, ezért a védekező reakciók min-
den dramatizált túlzása érthető. A repertoár-
játszás azonban nem védheti meg magát
hangos, arisztokratikus handabandázással,
miközben gyakorlatában elvtelenül szoli-
dáris azokkal a színházakkal, amelyek ké-
nyelmi okok miatt bújnak e forma mögé, és
- ami még talán ennél is fontosabb -
önmagával szemben sem elég következetes.

A repertoár nagyságának a fővárosban
széles körben tapasztalható növekedése
pánikreakció, ami inkább árt, mint használ
annak, amit megvédeni szeretne. Igaz, hogy
ez már csak következménye a helytelenül
meghatározott kiindulópontnak. Tévedés
ugyanis a befogadó színházban, az „en
suite" játszásban, más vonatkozásban a
közhasznú társaságban az ördögöt látni.
Egyedül a racionális, a fogalmi közelítés
célravezető. A repertoárjátszás előnye,
megkockáztatom, művészi vonatkozásban
fölénye, nem kizárólagosságában van. A
befogadó színházban vagy bizonyos esetek-
ben a repertoárszínházban megvalósuló fél-
repertoár ezért nem vereség, hanem az
igényekkel, valamint a művészi és anyagi
lehetőségekkel egyformán számoló komp-
romisszum. Tényszerűen megállapítható,
hogy az átalakulás, szerencsére, nem kívül-
ről erőltetve, hanem belülről megkínlódva
megkezdődött. Örömteli hír, hogy eközben a
karaván halad...

Elemzésünkben a következő színházak műsorát dol-

goztuk fel: Bárka Színház, Budapest Bábszínház,

Budapesti Kamara-színház (a Józsefvárosban,

Asbóth utcai Kisszínpad, Shure Stúdió, Tivoli),

Buda-pesti Operettszínház, Evangélium Színház,

Éjszakai Színház, Játékszín, József Attila SzInház

(Aluljáró), Katona József Színház (Kamra), Karinthy

Színház, Kolibri Színház (Fészek, Pince), Komédium,

Madách Színház (Kamara, Stúdió), Magyar Állami

Operaház (Erkel Színház), Merlin Színház,

Mikroszkóp Színpad, Nemzeti Színház (Várszínház,

Refektórium), Nevesincs Színház, Radnóti Színház,

Ruttkai Éva Színház, Thália Színház (Stúdió), Új

Szín-ház (Stúdió), Újpest Színház, Vígszínház (Pesti

Színház, Házi Színpad), Vidám Színpad (Kis

Színház).


