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Kinek, mennyibe kerül a színház?

A kérdést egy kicsit bővebben, ám pon-
tosabban kell megfogalmazni. Milyen a
színházművészet relatív gazdasági helyzete a
kulturális szférán, a lakosság kulturális ki-
adásain, a művészeteken és az előadóművé-
szeteken belül? Mi jellemzi a bevételek és ki-
adások összegének, szerkezetének és a fajlagos
mutatóknak az alakulását? Ebben az írásban
terjedelmi korlátok miatt nem vállal-
kozom a színházművészetnek a kulturális
szférán, a lakossági kiadásokon és a
művészeteken belüli relatív helyzetének
elemzésére. Azért, mert a körültekintő
analízis meglehetősen hosszadalmas mód-
szertani fejtegetéseket, adatértelmezéseket
igényelne. A kulturális szféra gazdasági
helyzetének megítélésében éppen elég
nagy a zűrzavar; a tisztánlátást szerintem
csak a valósággal való konkrét számvetés
segíti elő -- ez pedig minden-kor
megköveteli a metodológia és technika
világos meghatározását. Mint majd látni
fogjuk, ezzel a „szűkítéssel" is éppen elég
információt kapunk a színházi
gazdálkodásról való eszmecseréhez! Most
tehát először azt vizsgálom meg, hogyan
alakult a korábbiakban meghatározott
színházak körének gazdasági helyzete az
előadóművészetek intézmény-rendszerén
belül - az állami támogatás és az összes
kiadás esetében. (Itt és a továbbiakban az
adott évi folyó áras, a be-ruházásokon és
felújításokon kívüli folyó ráfordításokat és
ezek szerkezetét elemzem.)

Az I. táblázat 5. oszlopából láthatjuk,
hogy 1978--1982 között legnagyobb mér-
tékben, mintegy 50,5 százalékkal a cir-
kuszok állami támogatása növekedett, ezt
követte a szabadtéri játékoké, a Budapest
Táncegyüttesé, majd a színházaké.
Mindezek következtében azonban az
egyes előadóművészeti intézménytípusok
egymáshoz viszonyított relatív hely-

* A tanulmány első része a színházi gazdál-
kodás külföldi gondjainak és a hazai színházi
kínálat-kereslet statisztikai tendenciáinak át-
tekintését tartalmazta. Az elemzés
szerkezetére, körére és az adatok
értelmezésére vonatkozó ottani
módszertani megjegyzések az alábbi
fejtegetések esetén is érvényesek.

zete nemigen változott; az Állami Ope-
raház, az Országos Filharmónia és az
Állami Népi Együttes pozíciója valame-
lyest romlott, a színházaké, szabadtéri
játékoké, cirkuszoké valamelyest javult.
Ezek az adatok tulajdonképpen a
finanszírozási szerkezet stabilitását mutatják.
(Lásd: i. táblázat 2. és 4. oszlop.) A 2.
táblázat adatait követve az egy látogatóra

jutó állami támogatás 1978-ban a következő
sorrend szerint alakult: Állami Népi
Együttes, Budapest Táncegyüttes, Álla-mi
Operaház, szabadtéri játékok, szín-házak,
Országos Filharmónia, cirkuszok, 1982-

ben: Allami Operaház, Állami Népi
Együttes, szabadtéri játékok, Buda-pest
Táncegyüttes, színházak, Országos
Filharmónia és cirkuszok. Látható, hogy
az állam számára tartósan a legdrágább
egy-egy opera-, illetve táncelőadás láto-
gatója. Legnagyobb mértékben viszont
sorrendben a szabadtéri játékok, az
Állami Operaház és a cirkuszok egy
látogatójára jutó állami támogatás
növekedett. Az egy előadásra jutó állami
támogatás (2. táblázat 4. és 5. oszlop) és
összes ki-adás ( i . táblázat 6. és oszlop)
viszonylag magas az Allami Operaház,
Allami Népi Együttes és a szabadtéri
játékok esetében. A növekedés mértéke
viszont ettől eltérő: leggyorsabban az
opera és a színházi előadások költségei
nőttek.

Ha a színházak bevételeit és forrásaik
alakulását (3. táblázat i-5. oszlop) az
1978-1982 közötti időszakban tapasztal-
ható növekedések alapján vizsgáljuk, ak-
kor - mint a 4. táblázat is mutatja - lát-
hatjuk, hogy az ország összes színháza
esetében az összes bevétel gyorsabban
nőtt, mint az állami támogatás, legna-
gyobb mértékben a jegybevételek növe-
kedtek, mintegy 63,2 százalékkal.

A saját bevételek ( az összes bevétel
mínusz az állami támogatás) összes bevé-
telt meghaladó növekedését is a jegybe-
vétel növekedése magyarázza. Mindez azt
jelenti, hogy a bevételi források szerkezete
úgy alakult át, hogy mind jelentősebb lett a
saját bevételek súlya, a színházaknak egyre
inkább ki kellett terme/ni működésük, fedezetét.
Az 5. táblázat adatai szerint 1978-ban az
összes bevételből 70,3 százalék volt az
állami támogatás aránya, 1981-ben csak
6o,2 százalék és 1982-ben 68,6 százalék.

A fentiek összetevőit a színházak fenn-
tartói szerint vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy az állami támogatás az összes bevé-
telnél csak a vidéki színházak esetében
nőtt gyorsabban. Legnagyobb mérték-ben
itt is a jegybevétel emelkedett; az összes
bevételnek az állami támogatásnál

alacsonyabb növekedését az okozta, hogy
az úgynevezett különféle bevételek (saját
bevétel mínusz jegybevétel; tehát a
különböző kölcsönzési, térítési díjak
mellett a jóváhagyott maradvány) csak kis
mértékben növekedtek, jóval alacsonyabb
ütemben, mint a budapesti színházak
esetében. Budapesten a köz-ponti
színházak jegybevétele nőtt a leg-
gyorsabban, s ezeknek a színházaknak a
maradványt tartalmazó különféle bevé-
telei is jelentősen emelkedtek. Az 5. táb-
lázatból az is kitűnik, hogy a saját bevétel
fokozása iránti erőfeszítésekre valamen-
nyi színháznak szüksége volt, hiszen a
bevételekből az állami támogatás aránya
az időszak egészében csökkent, legna-
gyobb mértékben 1981-ben. Legjobb
helyzetben a budapesti központi szín-
házak voltak, 1981-ig ezeknél legmaga-
sabb a bevételek támogatásfedezeti ará-
nya. Míg a központi színházaknál ez a
mutató 75,7 százalék volt, a tanácsi szín-
házaknál több mint 20 százalékponttal
alacsonyabb, csupán 54,1 százalék. 1982-re
növekedett a támogatás, de a budapesti
színházak jelentős hátránya továbbra is
fennmaradt.

Az adatok évenkénti és szín házankénti
vizsgálatával további részletes, az egyes
színházak relatív pozícióját jelző elem-
zésekre nyílik lehetőség. Kiderül, hogy
nem csupán fenntartók szerint, hanem ezen
belül színházanként is nagy különbségek van-
nak a bevételek támogatásfedezeti aránya
esetében. Míg például 1982-ben a buda-
pesti központi színházak bevételeiből
72,7 százalékot fedezett az állami támo-
gatás, s az időszak egészében az érdekelt-
ségi elemet tartalmazó különféle bevéte-
lek jelentősen nőttek, addig a budapesti
tanácsi színházak bevételeiből csupán 58
százalékot fedezett az állami támogatás, s
ezen belül például a Vígszínháznál 44
százalék, a Madách Színháznál 5 5 százalék
volt ez a mutató, s a különféle be-vételek
1982-re jelentősen csökkentek.

Az állami támogatás terület és működ-
tető szerinti eloszlása úgy változott, hogy a
budapesti tanácsi színházak arányának
nagyobb, a központiak arányának kisebb
csökkenése miatt az összes állami
támogatásból Budapestre 1982-ben 51,7
százalék jutott, szemben az 1978-as 56,4
százalékkal. Ezzel párhuzamosan a vidéki
színházak relatív helyzete mintegy 4,7
százalékponttal javult. (Lásd a 6. táblá-
zatot.)

A kiadások (3. táblázat 6. oszlop) a
színházak összességében gyorsabban nőt-
tek, mint a bevételek; ez azt is jelenti,



hogy lassabban nőttek az érdekeltségi ele-
met tartalmazó különféle bevételek, te-hát
csökkent a maradványképzés lehetősége. A
kiadások valamennyi fenntartó eseté-ben
gyorsabban nőttek, mint az állami
támogatás, és lassabban növekedtek, mint
a jegybevétel. A kiadások támoga-
tásfedezeti aránya mutató az összes szín-
ház esetében az 1978-as 75 százalékos
szintről 1982-re 71 százalékra csökkent,
ezen belül legrosszabb helyzetben a bu-
dapesti tanácsi színházak vannak, amelyek
esetében e mutató a legalacsonyabb 68
százalékos szintről a legnagyobb mér-
tékben, 62 százalékra csökkent.

Az évenkénti és színházankénti elemzés
tehát azt mutatja, hogy jelentősen
különbözik az egyes színházak állami
támogatása. (Ez - mint láttuk - a bevételek
és kiadások támogatásfedezeti arányával
is mérhető.) Jogosan vetődik fel a kérdés:
vajon van-e összefüggés a „produkció"

mutatói és az állami támogatás összege
között ? A most vizsgált időszak-ra nem,
viszont korábbi időpontokra végeztem
előjel-korrelációs elemzést, s ez azt
mutatta, hogy az előadások száma, a
foglalkoztatottak száma és az állami
támogatás között pozitív irányú bár, de
gyenge összefüggés van. Ezt az előzőek-
kel összevetve, két dologra lehet követ-
keztetni : a) A támogatás nagyságát és
növekedését a színház objektív adottságai
és ezzel összefüggően a dologi ki-adások
növekedése határozza meg. b) A
támogatás függ a színház vezetőinek az
újraelosztási érdekrendszerben korábban
megszerzett pozíciójától.

A kiadások szerkezetének vizsgálatá-
hoz - publikált statisztikai összeállítá-
sokban - részletes adatok nem állnak ren-
delkezésre, viszont az összes kiadás és a
béralap (01/1, 2, 3 rovat) összevetéséből
az tűnik ki, hogy a béralapon kívüli ki-
adások (a színházak működtetői és terület
szerint differenciáltan) gyorsabban nőttek,
mint a béralap. Legnagyobb változás a
vidéki színházaknál volt. A rendelkezésre
álló statisztika nem tette lehetővé az
ország egészére a dologi kiadások tiszta
kiszámítását (a béralapon kívüli ki-
adásokban ugyanis benne vannak az egyéb
személyi jellegű kifizetések), egyes
színházakra vonatkozó források elem-
zésével azonban megállapítottam, hogy
legnagyobb mértékben a dologi kiadások emel-
kedtek.

A fajlagos mutatókat vizsgálva (a 7.
táblázatból) láthatjuk, hogy leginkább az
egy látogatóra jutó jegybevétel emelkedett, ezt
követi az egy előadásra jutó jegybe-

vétel, majd az egy látogatóra és az egy
előadásra jutó összkiadás. Mivel az egy
előadásra és egy látogatóra jutó jegybe-
vétel is gyorsabban növekedett, mint az
állami támogatás, világos, hogy a növekvő
költségeket a színházak egyre inkább a nézőkre
hárították.

Ha a támogató, az állam szempontjából
nézzük ezeket a tendenciákat, akkor az a
kérdés, hogy adott állami pénzzel (vissza
nem térítendő hitellel) melyik színház
mennyi előadást és mennyi néző-nek tud
tartani. Az egy előadásra jutó állami
támogatás és az egy látogatóra jutó állami
támogatás mutatói a jó vagy rossz
gazdálkodás megítélésére önmagukban
alkalmatlanok, hiszen többek között
tartalmazzák a méretből származó hatást,
továbbá a műszaki-technikai el-látottság,
a kihasználtság stb. hatását. Viszont
tájékoztató jelleggel alkalmasak arra, hogy a
támogató mérlegelje, melyik szín-házat és
meddig érdemes támogatni. A szín-
házankénti adatokat vizsgálva azt ta-
pasztaltam, hogy a színház méretétől és
profiljától függ az, hogy mennyibe kerül
az államnak egy-egy előadás. Feltűnik,
hogy egyik-másik budapesti tanácsi szín-
ház egy-egy előadása (pl. Vígszínház) át-
lagosan olcsóbb volt, mint a központi
vagy vidéki színházak produkciója. Mivel
minden színháznál gyorsabban nőttek a
kiadások, mint az állami támogatás, en-
nek következtében a kiadások támoga-
tásfedezeti aránya csökkent, s színhá-
zanként jelentősek az eltérések. A csök-
kenés mértéke (a kiadások és az állami
támogatás változásának együttes hatását
mutatva) azokat a színházakat érintette
érzékenyebben, ahol korábban relatíve
magas volt a fedezeti arány - illetve azo-
kat, amelyeket viszonylagos jó gazdasági
munkájuk és közönségpolitikájuk alapján
lehetett terhelni.

Magyarországon semmilyen szempont-
ból sincs két egyforma színház. Nemcsak
a méretek térnek el, hanem a művészet-
politikai feladatok és művészeti progra-
mok is. Egyszerű statisztikai módsze-
rekkel szinte reménytelen vállalkozás azt
kutatni, hogy az össze nem mérhető fel-
adatokat melyik színház milyen erőfeszí-
téssel látja el. Az, hogy nem teljesen re-
ménytelen, paradox módon éppen az
egyébként áldatlan hazai tervezési mecha-
nizmusnak köszönhető. Ebben a sziszté-
mában ugyanis az állami támogatás és a
béralap a tervezés egyik kiindulása. Igy
feltehető a kérdés, hogy egy-egy színház
mit tud kezdeni a rendelkezésre bocsátott,
vissza nem térítendő hitellel?

Ha azt nézzük, hogy egy forint állami
támogatásra mennyi nem támogatási jel-
legű bevétel jut az egyes színházaknál,
akkor az állam szempontjából az a jó, ha e
mutató minél magasabb. Ha a haté-
konyságot szűkebben, pusztán pénzügyi
szempontból értelmezzük, akkor ez „tá-
mogatáshatékonysági mutatóként" fog-
ható fel. Ha e mutatót a támogatásfedezeti
aránnyal együtt és időbeli változásukban
vizsgáljuk, akkor feltűnik, hogy a
színházak között jelentősek az eltérések. Tehát
egyik-másik színház ugyanazzal a „hitellel"
anyagi szempontból is többet tud kezdeni. A
lényeges kutatási feladat e tekintetben az
lenne, hogy kiderítsük: van-e valamiféle
pénzügyi szempontból optimális
támogatásfedezeti arány? En-nek
megállapítására a mostani elemzés
háttéradatai nyilvánvalóan nem elegen-
dőek. (Ha azt nézzük, hogy mibe kerül
egy látogató, akkor e tekintetben is jelen-
tős színházankénti eltéréseket tapasztal-
hatunk.)

Gyakran felvetődő javaslat, hogy a
költségek növekedését a színházak a be-
mutatók számának csökkentésével és a
műsoron lévő darabok „kijátszásával"

ellensúlyozzák. Ennek érdekében vizsgál-
ni szokták az egyes darabok megtérülését.
Szerintem ezt számítani csak a könynyű
műfajú előadóművészetek esetében
érdemes.

Nézzük a kérdést először az egyes da-
rabok megtérülését számítók logikája
oldaláról. A darabokkal kapcsolatos ösz-
szes kiadást két részre bontják: a) állandó
költség, azaz a darab „kiállítási költsége",
az egyszeri fix költség; b) változó költség,
tehát a fogyó kellékek, a napi
tiszteletdíjak stb. Az állandó költségek-nél
- úgy is fogalmaznak, hogy a bemutatóig
felmerült fix költségeknél - nyilván arra
kell ügyelni, hogy beleférjenek az éves
pénzügyi keretbe. A megtérülés így
igazán a változó kiadásoknál érdekes; itt
az lehet a szempont, hogy a napi kiadások
a napi bevétel alatt maradjanak. Végül is a
teljes megtérülés - mint arra már többen
rámutattak - figyelmen kívül marad.
Hiszen az érdekeltség a naptári év
többletbevételéhez kötődik. Az elvileg
kalkulálható tényleges megtérülés viszont
az évadhoz, de még inkább más-fél vagy
több évadhoz kötődik. Továbbá: ha nem
bukik meg azonnal a darab, akkor
nyilvánvaló, hogy a színházi túl-kereslet
mellett egy egyébként rossz da-rab is
hamarabb hozza be az árát a nagy
befogadóképességű színházban, mint egy
jó darab egy kisebb színházban. Ha már



egy-egy darabra megtérülést számolnak,
vajon számolják-e az oszthatatlan költ-
ségek (világítás, fűtés, posta stb.) egy
darabra cső eszmei hányadát és milyen
kulccsal? Számolják-e a bemutatóig fel-
merült alapbérköltségek vetített hányadát.
Nyilvánvalóan nem. Igy a megtérülési
szint százaléka ugyan tájékoztató jel-legű
- d e közgazdasági szempontból nem
mond semmit. Véleményem .szerint:- nem egy-

egy bemutató számít (bár nem árt, ha minél
kevesebb a bukás, ám a bukás
hozzátartozik a „játékhoz"), hanem a
színház hosszabb időszak alatti műsor-és
közönségpolitikája.

Nem azt kell tehát számolni, hogy
egyes darabok hogyan térülnek meg, és
színészt-nézőt egyaránt idegesítve „ki-
játsszák-e" vagy sem, hanem azt, hogy a
lehetséges belső szervezettség és az
ésszerű takarékosság együttes „alkal-
mazásával" megvalósul-e a művészet-
politikai. koncepció (ha az jó és nem kell
korrigálni) , és találkozik-e a közönség, a
kritikusok, a politika és a művészek
szempontjaival.

Szükséges itt egy rövid összefoglalást
adni! Eddig ugyanis a színházak gazdál-
kodásáról csak a következőket tudtuk
meg: - A nézők száma valamelyest emel-
kedett, nagy területi és társadalmi kü-
lönbségekkel. Az egy előadásra jutó nézők
száma csökkent, ezzel is kiváltva a
fajlagos költségek növekedését.
- Különböző okokra visszavezethetően
jelentősek a színházak közötti különbsé-
gek az állami támogatás nagyságában, a
növekedés mértékében, a bevételek és
kiadások támogatásfedezeti arányában. -
A kiadások támogatásfedezeti aránya
csökkent, az egy látogatóra jutó jegybe-
vétel nőtt , tehát a (dologi kiadások nö-
vekedésével is magyarázható) ráfordítás-
növekedést a jegyek árának emelése fe-
dezte.

A fentiekben bemutatott növekedési
ütemek és arányok eltéréseiből az
következik, hogy a színházak a fizetőképes
kereslet megszerzésére törekedtek. Ennek
területi (tájolási) következményeit láttuk,
szociológiai következményeit valószínű-
sítettük -- s nyilván a műsorszerkezeti
összefüggései is nyomon követhetők.

A tendenciák azt is mutatják, hogy volt
fizetőképes kereslet (és egy kicsit még
növekedett is), tehát mennyiségi látogatói
válságról nem beszélhettünk. I la a
színházi szakma a viták és beszélgetések
tanúsága szerint - mégis panaszkodik és
válságot emleget, akkor a gazdasági
problémák nem csupán a finanszírozás

mértékével és szerkezetével vannak
összefüggésben, hanem jelentős részben a
színházi mechanizmus ellentmondásait tükrözik.
A „válság" tehát egyrészt a színházban, másrészt
a színház szabályozási környezetében, tehát
„függönyök mögött" lehet! Az elemzés ne-
héz szakaszához jutottunk száraz, ám
viszonylag biztonságos eszközökkel nem
mérhető összefüggéseket kell f e l t á rn i . . .

Függönyök mögött

A „színházi mechanizmus" vizsgálata
során azt szeretnénk megtudni, hogy mi-
lyen döntések alapján, honnan származik,
milyen csatornákon áramlik és milyen já-
tékszabályok szerint költődik cl a szín-
házi pénz? Ehhez az irányítás egyes ele-
meinek, eszközeinek (ágazati és intéz-
ményi tervezés; gazdasági-jogi szabályo-
zás; intézményrendszer) és politikai kö-
rülményeinek együttes elemzésére lenne
szükség. Egy ilyen rendszerszemléletű
megközelítésnek itt most csupán a „váz-
latát" tudom bemutatni.

A színházak irányításának minden or-
szágban három, szorosan összefonódó és
egymást feltételező dimenziója van: az
ideológiai-politikai; a művészeti-szakmai,
valamint a gazdasági, jogi irányítás és
szabályozás. A kifejezetten profitra dolgozó
szórakoztató színházak kivételétel alap-vető elvi
követelmény, hogy a gazdasági és jogi
szabályozást az ideológiai, politikai, valamint a
szakmai és művészeti szempontok szolgálatában,
azoknak megfelelően kell kialakítani. A
gyakorlatban a színház természetébő l,
társadalmi-gazdasági helyzetébő l
fakadóan az irányítás e három dimenziója
érdekellentéteket hordoz, szem-pontjaik
egymást keresztezők lehetnek, s
permanens alku tárgyát képezik. Nyikos
István Pérnzügyi szabályozási, szervezési
problémák az előadóművészetek területén című
kéziratában (Népművelési Intézet, 1978)
így fogalmazott: „A gazdasági szakember
számára a kasszasiker, a mű-vész számára
a művészi siker, a mecénás számára a
nyerhető tudati haszon a mérce, s nem
szükséges bizonygatni, hogy ez a három a
legritkább esetben esik egybe.'" Az
irányítási dimenziók hierarchiájából és
érdekellentétéből következik, hogy a
műsor struktúráját egyrészt a minden-kori
erősebb szempont, másrészt a finan-
szírozó határozza meg. Ezért van az,
hogy gazdasági recessziók idején a fizető-
képes kereslet átlagigénye jobban érvé-
nyesül, s mivel a recesszió a dologi ki-
adások növekedésén keresztül egyébként
is az olcsóbb kiállítású darabok felé szo-
rítja a színházat, reális a színvonalcsök-

kenés, a ,,kommercializálódás" veszélye.
Szocialista országokban a színházak gaz-
dasági szabályozásának kialakítása és mű-
ködésük megítélése csak az említett alap-
vető elvi követelményből kiindulva tör-
ténhet. Ennek megsértése végső soron a
színház sajátosságainak figyelmen kívül
hagyásához, a művészi szempontok
érvényre jutásának csökkenéséhez, a szín-
ház gazdasági ellehetetlenüléséhez és po-
litikai feszültségekhez vezethet.

A társadalmi-gazdasági újratermelés
magyarországi gyakorlatában a kulturális szféra
„kettős hátrányt" szenved. Egyrészt az
„infrastruktúra" része s erről a napi
tapasztalatokból és az utóbbi évek szín-
vonalas elemzéseiből tudjuk, hogy vi-
szonylag elmaradott, az egész újrater-
melésben „szűk keresztmetszetet" okozva.
Másrészt jelentős részben a költség-vetési
gazdálkodáshoz tartozik - erről mindenütt
a világon tudják, hogy gazdasági
fellendülések idején is a „szegényebb
rokon" . (I. kettős hátrány termé-
szetrajzáról meggyőző elemzést közölt
Marschall Miklós a Kultúra és Közösség című
folyóirat 19834. számában.) Mindezekbő l az
is következik, hogy az irányítás egyik elemének, a
gazdasági-jogiszabályozásnak a korszerűsítése is
vontatottabban követi a környezet által
megkövetelt változásokal, mint az anyagi termelés
és az ezekhez
vetlenebbül kapcsolódó szolgáltatások esetében.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a
szabályozók - végül is szükségszerűen
bekövetkező változtatásának indoklása! Az
Útmutató a költségvetési szervek gazdálkodásához
című , 1981-es kiadvány előszavában
(amely az 1979-es pénzügyi törvény alapján
kidolgozott, a 23/1979. VI. 28./ MT számú
rendelet és az állami költségvetési szervek

gazdálkodásáról szóló 19;1980. / lX. 27.:
PM számú rendelet egységes szerkezetű
szövegéhez készült) olvashatjuk: „A
költségvetési szervek gazdálkodási
rendjének lényeges, átfogó módosítására
mind ez ideig viszonylag hosszabb
időszakonként került sor. Az 1948. évi
költségvetési reformot követően e körben
végrehajtott változtatások két évtizeden
keresztül nem jutottak túl a centralizált
irányítás követelményeinek megfelelő
kereteken. Az 1968. évben megjelent
107'1968. évi (PK 4) PM sz. utasítás
lényeges előrelépést jelentett az
intézményi önállóság kibontakoztatása
irányában, de szellemében, hatásában nem
volt mérhető az akkori gazdasági
reforméhoz. E szabályozás több mint egy
évtizedig nagyobb változtatások nélkül
funkc ioná l t . . . " Tudom,



hogy a színházak gazdasági szabályozá-
sának korszerűsítését két friss utasítás is
szolgálja: a 133/1983. (M. K. 23) MM-PM
sz. és a 28/1983. ABMH XII. 17. (M. K.
57.). Ám azt is tudom, hogy a gazdasági-
jogi szabályozók kritikai elemzését nem
lehet elég korán elkezdeni, hiszen a
kulturális szférát - és ezen belül a
színházakat - érő társadalmi ki-hívások
igen gyorsan változnak. Persze ez a
kritikai elemzés a felelős együtt gon-
dolkodás talaján nem a szabályozókat
kitalálók, hanem a szabályozók kritikája --
a hosszabb távú kulturális értékek és
közösségi érdekek mentén. Hogy e ren-
deletek mennyit könnyítenek a színházak
„függöny mögötti" munkáján, azt ma még
nem tudom megítélni. A vizsgált időszak
tendenciáinak megértéséhez azonban
mindenképpen hozzátartozik a
gazdálkodás korábban kialakult alapvető
ellentmondásainak áttekintése.

A költségvetés tervezésének egyik le-
hetősége, hogy a tervezés kiindulásának a
következőt tekintjük: a „mecénás" és a
színház közötti (alku alapján létrejött)
művészetpolitikai megállapodás alapján
meghatározzuk, hogy az adott (illetve
feltételezhető) körülmények között a
megállapodásban foglaltak realizálása
várhatóan mibe kerül. Ennek függvé-
nyében, tapasztalati optimális arányban (és
vizsgálatok alapján) a mecénás ren-
delkezésre bocsátja a támogatást (amely
vissza nem fizetendő hitelként funkcio-
nál). A másik lehetőséget hazai gyakor-
latunk példázza. A művelődéspolitikai
irányelvek és a feladatmutatók (előadások
száma, fizető nézők száma, általában a
tervszint) mellett a tervezés kiindulását a
költségvetési keretszámok jelentik: a
béralap, a támogatás nagysága és egyéb
megkötések, amelyek az általános (éppen
aktuális) pénzügyi szabályozás lineáris
végigvezetéséből adódnak (mint például
annak idején a 02/8 stb. megkötése). Ez
utóbbi tervezési kiindulásból tulajdon-
képpen csak kényszergazdálkodás való-
sítható meg; a tervezésben a feladattervhez és
ennek várható költségeihez, a viszonylagos
eredményességhez igazodó gondolkodás helyett
bázisszemlélet és növekményszellem érvénye-sül.
Sokszor leírták már: a hazai szín-házi
tervezés egyik ellentmondása, hogy a
műsorterv évadra készül, a költségvetési
terv naptári évre. Ez önmagában még nem
megoldhatatlan gond: a művészeti és
gazdasági terv összhangja a vezetők
együttműködésével megvalósítható. Ám
ezzel együtt vagy ennek hiányában ob-
jektív következményekkel jár. Például

a naptári második félév műsorlehetőségeit
alapvetően a pénzügyi keret határozza meg, és
korántsem a műsorterv kiadási szükségletei.
Nyikos tanulmánya szerint: „Általában a
költségvetés készítésének időszakában a
költségvetési év második félévi, vagyis a
következő színházi évad első félévi
művészeti programja a legtöbb színházban
még nem ismert, így a tervek már csak
ezek miatt sem kapcsolódhat-nak
»hézagmentesen« a feladatokhoz... A
tervezésben marad tehát az előző évi
tanulság, vagyis a bázisszemléletű terve-
zés. Ezt a gyakorlatot erősíti a költségve-
tési támogatás csökkentésétől való félelem
is, hiszen botor volna az a gazdasági
vezető, aki érdekei ellen cselekedne, és
esetleg kevesebbel is beérné, mint a meg-
előző évben." Folytatni fogom a lényeg-
retörő idézetet, csupán egy megjegyzést
kell beszúrnom: a színházi kiadások ter-
vezésében elvileg sem várható el a más-
hol esetleg elvileg elvárható pontosság. Ez
a művészeti tervből fakadó természetes
bizonytalansági tényezők miatt van így.
„A bázisszemléletű tervezés... a
színházaknál nem azt jelenti, amit az
általános tervezési gyakorlatban, tudni-
illik, hogy a tervezésnél a kiindulási alap
az előző év tényszáma - hanem az esetek
nagyobb részében az előző év előirány-
zata. A tervszám alapja tehát az előző évi
tervszám, függetlenül attól, hogy a tényleges
teljesítések hogyan alakultak. Ezek után ter-
mészetesen nem meglepő, hogy a szín-
házi költségvetések évek óta olyan nyil-
vánvaló aránytalanságokkal készülnek,
amelyek gyakran az egész tervkészítés re-
alitását kérdőjelezik meg." Az elérhető
bevételek reális tervezése nem volt érdeke a
színháznak, hiszen ennek túlteljesítéséhez,
kötődött anyagi érdeke. Következett ebből
a kiadási szükségletek alá-tervezése is,
hiszen így lehetőség nyílik a kiadások
növelésére a bevételek függvényében. A
kényszertervezés a béralap esetében volt
szembetűnő: nem azt tervezték, hogy a
feladat ellátásához milyen bérmennyiségre
lenne szükség, hanem a felügyeleti szerv
által meghatározott bér-alap elosztásának
és felhasználásának tervezéséről volt szó.
A már idézett tanulmány sommás
megállapításai szerint: „A színház... csak
akkor érdekelt a kiadási előirányzatának
felemelésében - legyen az bármennyire is
indokolt -- ha ezt számára költségvetési
támogatással ellensúlyozzák. Ellenkező
esetben csak a bevételi előirányzat
növelésével ellensúlyoz-hatná a kiadási
többletelőirányzatot - a költségvetési
támogatás összege ugyan-

is a tervkészítésnél adott - ez pedig ma-
radványérdekeltsége ellen szólna. Ebből
aztán az következik, hogy a költségvetési
tételeket a színházak alultervezik, mert így
- a költségvetés egyensúlya mellett -
kisebb bevételi előirányzat tervezhető, ami
azután egyrészt fedezetet nyújt a kiadási
többletre, másrészt jutalmazási alapot
teremt, harmadrészt a jövőben nem von
maga után feladatnövekedést (a bevételi
oldalon). A terv viszont így év-ről évre
távolabb esik a valóságtól."

Az említett új szabályozás mindenkép-
pen javítja a tervezés realitását ám az
elmúlt évek feszültségeinek megértéséhez
nem érdektelen az alapfolyamatokra
utalni. Az „ellenőrzések" gyakorlata
szerint - a fenti struktúrának megfelelő-en
- a viszonyítás és értékelés alapja a
feladatmutató és a módosított, illetve ere-
deti tervszám volt. A revizorok csodálni-
való szorgalommal számolták ki az eltérés
százalékait és elemezték okait - miközben
mindenki tudta a fent vázolt önáltatást.
Azt is, hogy ilyen játékszabályok mellett
azok a jó vezetők, akik - az emelések
ellenére is - túlteljesítik a tervet.

A terv feszítése számos negatív követ-
kezménnyel járt. Csak kettőt említek, az
egyik valószínűleg ritkább, a másik gya-
koribb volt. Ahhoz, hogy a terv túltel-
jesíthetővé váljon, hogy a fizetőképes kö-
zönség megtartható legyen, és a művelő-
déspolitikai változó követelményeknek is
eleget lehessen tenni, a művészeti szem-
pontokat esetleg meghaladó mértékben
kellett bemutatókra vállalkozni. A gazda-
sági kényszerből felvállalt, tehát művé-
szetileg és szervezésileg nem kellően érett
bemutatók viszont növekvő költségekkel
jártak, kockázatosak, és így fokozták az
anyagi és erkölcsi inflálódást, növelték a
feszültséget. Egy másik feltételezett
hatásmechanizmus: a művészeti dolgozók
járatlanok e kötöttségekkel (és személyi
kapcsolatokon keresztül is érvényesülő,
biztonsági szelepekkel) el-látott
„gazdálkodás" rejtelmeiben. Azt érezték,
hogy többet kell vállalni, nagyobb a
bizonytalanság, viszont a vezetés kevesebb
anyagi biztatást ígérhet személynek és
működési feltételnek egyaránt.
Kialakulhatott egy bizalmi válság, amely a
hangulat romlásán, a kapkodáson
keresztül növelte a kockázatot, a té-
vedések lehetőségét.

A kritikai, művészeti vitákat is át- meg
átszövő gazdasági, szervezési gondok ki-
hámozására, a függöny mögé való bepil-
lantásra jó lehetőséget nyújt a tanulmány



első részében már idézett Vélemények,
viták színházművészetükről című kötet. A
vitákban felmerülő problémák ugyanis
olyan összefüggésekre utalnak, amelyeket
a statisztikai elemzés a legnagyobb
erőfeszítéssel sem tudna bemutatni.
Alább egy-egy kiválasztott idézettel
szemléltetve, a felmerült gondok típusára
kívánok utalni - függetlenül attól, hogy
az idézett szerző egész írásával egyet-
értek-e vagy sem.

\ színház a társadalmi, polit ikai nyil-
vánosság fóruma: az irodalmi alkotók, az
előadóművészetek és a társadalom külön-
böző rétegei, életkori csoportjai közötti
nyilvános és személyes jellegű, közösségi
kommunikáció eszköze. A színház a po-
litikai nyilvánosság fóruma azért is, mert
mindig lehet klasszikus darabokat vagy
ezek egy-egy részletét aktuális politikai
áthallással rendezni vagy előadni, lehet
az előadással politizálni, s a közönség -
mint pillanatnyi közösség reagálása
egyben politikai reagálás is. Így lehel a

színháznak politikai feszültseget oldó
szerepe is. Ezért a színház és a színművészt

gondja mindig a társadalmi nyilvánosság gondja
is. Szerintem erre utalt 1973-ban cikkében
Szigethy Gábor, amikor azt írta:

a félig üres nézőtér a színház ellen
agitál. És egyet mindenképpen bizonyít :
a színház művészeinek társadalmi érzé-
kenységével mindenképpen baj van. Nem
arról vagy nem úgy beszélnek, ami-ről
kellene. Amire a társadalom kíváncsi." ( l .
M. 24. p.) Mivel ,,.. .a nézőket nem lehet
leváltani. A problémáikat sem". Szigethy
szerint „A mai magyar színházművészet
továbblépésének kulcsa tehát az: vezető
művészeink vállalják-e a társadalomról
beszélés kockázatokat, buktatókat és
bukásokat is jelentő mű-vészi útját és
művészi feladatát" . (I. ni. 25 -26. p.) A
lényeges kérdés ennek kapcsán az, hogy a
színház mint kommunikációs csatorna s
mint irányított intézmény mennyire lehet
és legyen „átpolitizált".

A kötetben szereplő tanulmányok egy
részébő l az is kielemezhető , hogy a szín-
házművészet szakmabeliek által érzett
„válságának" lényeges összetevője az irá-
nyítási feszültségek csoportja; vagyis az
irányítás nem tudja megoldani, hogy a
művészeti érdekharcok értékharcokká
ranszformálódjanak. Én úgy érzem, erre
utalt Ablonczy Lász ló is, amikor
Főképpen a tanulságokról című tanulmá-
nyában (Tiszatáj, 1983 3. [ 0 0 112. p.)
azt írta, hogy „Egy, a Magyarország fel-
fedezése igényességébe elmélyülő szín-

házi szociográfiának kell majd alaposan
elemezni, ami a hatvanas évek végére az
erjesztő és emésztő változásokat elindí-
totta. Hogy művészi és hatalmi harcok,
belső elgyöngülések okán miért kezdett
fáradni a Madách Színház, miféle apály
következe t t . . . a Th á l i ában . . . " ( 1 0 1 . p.)
,,A színház azonos ambíciók szövetsége,
szellemi és munkagyülekezete,
közösségigényt tételez. Optimális
pillanatban. Most nem éljük az óhajtott
állapotot. A Nemzeti öt esztendőn belül
második transzfúzióját éli. Utóbb az
adminisztratív döntés a tisztuló és
erősödő Várszínház művészegyüttesét
rántotta vissza az újrakezdéshez. . . Az
egykori Déryné Színház tovább folytatja
országjáró fel-adatát; csak a szolgálatra
emlékeztető nagy színésznő neve veszett
el a hivatal körhintájában. ... A Játékszín
rövid időn belül a harmadik, Szeged egy
évtizeden belül ötödik vezetését kapta
1982 őszén; Kecskeméten Ruszt József,
Beke Sándor, Szőke István után újabb
változás következett; Győrött az új
színház négy éven belül a negyedik
művészeti és adminisztratív direkcióját
éli; másutt áll az áldatlan harc igazgató és
művészeti vezető között, és megint
másutt .. . Eközben mit gondoljon a
színházról a közönség? Ennyire mégse
szabadna lebecsül-ni." (I. m. 111. p.) Az
itt tárgyaltakkal kapcsolatban fontosnak
érzeni Mihályi Gábor 1975-ös
megállapítását idézni; mint a színházi
gondokkal kapcsolatos szociológiai,
politológiai elemzések egy lehetséges
kiindulását: „Érdemes és szükséges lenne
végre beszélni az irányító apparátus
dilemmájáról is... Nem hiszem, hogy
bárki, bármely poszton kétségbe vonná,
hogy a szocialista ember tudatformálását
segítő, művészileg jelentős,
gondolatgazdag, izgalmas műveket kell
színpadra vinni. Ezeknek a műveknek a
nagy többsége azonban gyakran éppen
azért, mert újat akar .. . problematikus. S
ilyenkor a konkrét döntések esetében
működni kezd a hivatal gátlási
mechanizmusa. Íróasztal mellett általában
nem kifizetődő kockázatot vállalni." (1.
m. 122. p.)

A viták tanulmányozása alapján mint
kívülálló - úgy vélem, hogy nem a
művészi, hanem a társadalmi-gazdasági
érvényesülési törekvések egy megjelenési
formája a színészek és rendezők közötti
küzdelem, a jogosítványokkal kapcsolatos
(napjainkban is tapasztalható) vita. Ez a
megjelenési forma (az én olvasatomban) a
„terv vagy piac" koncepciójának
küzdelméhez, a „terv és piac" termékeny

kombinációjának hiányához hasonlít. A
terv és piac követelménynek a művészeti
munkában való igénylését jelezte Koltai
Tamás az 1973-as tanulmányában: „ A
Royal Shakespeare Company színészei úgy

improvizálnak az adott este hangulatához,
a közönség reagálásához igazodva, hogy
mindig a tökéletesen kidolgozott figurán
és szituáción belül marad-n a k . . . Aki
olyan szerencsés volt, hogy több estén
láthatta az előadást, megcsodálhatta ezt a
fegyelmezettség és lazaság együttes
állapotát föltételező improvizációs
művészetet. Mellesleg pedig meg-
győződhetett minden olyan vita értel-
metlenségérő l, amely a rendezői dikta-
túráról és a színészi alárendeltségről. ..
folyik. A rendező. .. az előadás gondolati
építményének konstruktőre... A színész
önálló mondanivalóját ezen a konst-
rukción belül fejti ki a saját eszközeivel

és összhangban a rendezővel..." (I. M.

35. p.)
A feszültségek egy következő csoport-ja

a színészfoglalkoztatással kapcsolatos.
Ismét Koltai Tamást idézem: „Az a szí-
nész, aki televíziós felvételről rohanvást
érkezik este a színházba, és arra kéri tár-
sait, hogy hajtsák meg az előadást, mert
tízre érre jön a filmgyári kocsi, az nem
biztos, hogy héttől tízig jelen is van a
színpadon, bár közben eljátszani látszik
egy főszerepet." (I. m. 28. p.) Mihályi
Gábor a második gazdaság színészi vál-
tozatának alapvető ellentmondására mu-
tatott rá: „Nem az a haj, hogy a színészek
keveset keresnek, hanem az, hogy
összecsapott haknizással több pénzt lehet
keresni, mint elmélyült művészi
munkával. A művészi munka ma sem
kifizetődő." (I. m. 122. p.) Általánosabban
világít rá a problémára Ungvári Tamás,
Koltai 1973-as cikkére utalva: „S ha már

Koltai a színészek gyakori szívinfark-
tusának, öngyilkosságának okait keresi, az
okok között ne csak azokat sorolja fel,
melyekért a művész felelős. Latinovits
lábtrombózisának, Kálmán György
infarktusának, Gábor Miklós gyomor-
vérzésének, Pécsi Sándor váratlan halá-
lának, Domján Edit öngyilkosságának
esztendeiben illőbb a színészfoglalkozta-
tottság rendszerének mélyére nézni. A
felsoroltak egyike sem volt pénzhajhá-
szással vád olha tó . . . A művészeti intéz-
mények szerkezetének korántsem illesz-
kedő fogaskerekei morzsolták fel őket.. ."

(I. m. 54. p.)
Nos, ezek a szimptómák számomra a

„racionális üzemmenet" zavarait, netán
hiányát mutatják, amiből az következ-



het, hogy „...mert a gazdasági mutatókkal
nem lehet alkudozni, megalkudnak a
művészi munkában. Az kevésbé feltű-nő.
És mindenképpen veszélytelenebb."

(Szigethy, I. m. 20-21. p.) Nem véletlen,
hogy a közművelődés más területeihez
hasonlóan a színházak esetében is
felvetődött - már 1973-ban - a gazdasági
kísérletek szükségessége: , , ...vajon nem
volna-e lehetséges talán csak két színhá-
zunkban olyan anyagi körülményeket
teremteni, amelyek felmentenék a színé-
szeket, rendezőket a túlzott pénzhajhá-
szástól, ahol maradna kellő idő egy mű-
vészi produkció kiérlelésére." (Mihályi
Gábor, I. m. 61. p.)

Mindezekből én azt a következtetést
vonom le, hogy a múlt tapasztalatainak
figyelembe vételével, az új szabályozók
pozitív hatásának bemutatásával és
ugyanakkor kritikai elemzésével fontos átgon-
dolni a színházzal kapcsolatos támogatási, ár-
és érdekeltségi politika összetevőit és ten-
denciáit. Hiszen, úgy tűnik, hogy több fe-
szültség apró szabályozási változtatások-
kal is feloldható. A tervezés, a bérezés, az
adminisztráció, a mereven
„megpántlikázott forintok" példájának
kínálkozó sokaságából csak a tájolás
szabályozási gondjaira utalok. Emlékez-
tetek arra, hogy az összes előadásból
1976-ban 38,5 százalék, 1 978-ban 33,5
százalék és 1982-ben 30,7 százalék volt
tájelőadás. Kétségtelen, hogy az új mű-
velődési központok épülésével megnőtt a
fogadóképes tájolási lehetőségek száma.
Az is kétségtelen viszont, hogy a
művelődési házak többsége alkalmatlan
színházi előadások korszerű fogadására.
Ilyen helyekre (az előírt előadásszám tel-
jesítése érdekében tájoló színháznak)
komoly műszaki apparátust is szállítani
kell, a járulékos költségek is súlyos anyagi
megterhelést rónak a fogadóhelyre. Az
eltérő munkarend miatt külön kell
szállítani a műszaki és a művészeti sze-
mélyzetet; az autóbuszbérlés gazdaság-
talan, személyautó igénybevételére vagy
nincs kilométerkerete a színháznak, vagy
minimális. Megoldatlan a tájolás személyi
ösztönzése is. (Az előadásonkénti 30 Ft
tájpótlék csak tűnődésre ösztönöz...) Így
az esetek jelentős részében nemcsak a
társulatnak, a társulat tagjai-nak sem éri
meg „tájra" menni.

Nem is beszélve arról, hogy fárasztó és
nagyobb az egyéni rezsiköltsége, mint a
székhelyi munkának. Egy színház mű-
vészei érdekében is gondolkodó gazda-
sági vezetése nem a tájolást szorgalmazza,
hanem - ha teheti - a realitásokat

ismerve hagyja, hogy színészei szabad
kapacitásukkal külön keresetért menje-nek
- akár vidékre is tájolni. Tehát: a tájolási
készség csökkenésének műszaki,
gazdasági, érdekeltségi okai vannak - ám
ezek egy része apró szabályozási
korrekciókkal felszámolható lenne.

Ismerek olyan közgazdászokat, akik a
mai színházművészeten a „tartalmat"
kérik számon, azt mondván, hogy az ál-
lam által évente folyó ráfordításokra
„adott" félmilliárd forintból (vagy az
előadóművészetek összességének szánt
750 millióból) színvonalasabb produk-
ciókra is futhatná. Nos, én az ilyen véle-
ményekkel azért nem értek egyet, mert
sem a színházi gazdálkodás tényleges gaz-
dasági gondjait, sem a művészi munka mű-
szaki meghatározottságát nem veszik figye-
lembe. Ez a meghatározottság rövid távú
társadalmi kihatásaiban kevésbé látványos, ám
a művészet fejlődése szempontjából igen-csak
súlyos probléma. A nem megfelelő próbatér
és színpadgépezet, az olcsó díszletek, a
kiszolgáló apparátus gyenge minősége
önmagában is korlátozza a lehetőségek
elérését, a képességek tehetséggé, mint
„életünkkel együtt növekvő céllá"

(Németh László) formálását. Egy fiatal
kartáncos írásából idézek: „A közelmúlt
számos szociálpszichológiai,
kommunikációelméleti vagy konkrétan
proxémikai tanulmánya elemzi, hogy
milyen hatással van a pszichikumra a tér-
igény erőszakos elfojtása és a túlzsúfolt-
ság... Az ilyen feltételeknek a nyomása
egy idő után a művészi munkában is le-
tagadhatatlanná válik. Annál is inkább,
mert ott nincs elég tér, ahol fizikailag is
nélkülözhetetlen lenne... A balett-termek
nem nyújtanak elegendő helyet bizonyos
tánctechnikai elemek gyakorlására...
csoportonként kell próbálni olyan
jeleneteket, amelyek a színpadon
egyszerre zajlanak." Korunk színházmű-
vészetében a színpadtechnika egyre na-
gyobb szerephez jut - mint a zenében az
akusztika. A hiányosságok konkrét mű-
vészeti következményekben is tetten ér-
hetők. Gondoljunk az előadás közbeni
nyílt színen zajló gyors díszletváltások-ra,
az elhomályosult színpadon osonó, zörgő
műszakiak ki-be rámolására - az apró
hiányokból összerakódó dezilluzionálásra.

Az elavult technika kulisszák mögötti
káros következményei: az anyagi és mű-
szaki okokból „megfaragott" díszlet, az
elmaradó vagy módosuló bemutató, a
nívós külföldi darabok kivitelezhetetlen-
sége... Persze mindezt az érdekeltek

tudnák leginkább összefoglalni. Mint
ahogyan -- a tánc példájánál maradva -
Markó Iván meg is tette. („Magányosan és

mániákusan", Új Tükör, 1983. dec. 15.) A
kiadások támogatásfedezeti arányának
csökkenő tendenciája és a vázolt gazdasá-
gi ellehetetlenülés nem olyan felszólító
erejű, mint egy „belülről" feltörő sóhajtás:
„...nekem egyebek között az a dolgom,
hogy folyamatosan építsem a társulatot,
hogy megoldjam az utánpótlást. Ez idő
szerint viszont nem rendelkezem
megfelelő eszközökkel, nincsenek olyan
lehetőségeim, hogy a következő néhány
évnél messzebbre láthassunk... A szorító
gond az, hogy akkor se tudok újakat
szerződtetni, ha találok jelentkezőt.
Ugyanis nincs szabad státusunk. Ha nem
tudok fiatalítani, méghozzá sziszte-
matikusan, akkor a Győri Balett gyakor-
latilag egyszer csak megszűnik. És bár
ezért nem én leszek a felelős, mégis úgy
érzem, nem szabad hagynom, hogy ez
bekövetkezhessen. Mert én se szuper-
táncost, se koreográfuszsenit nem szül-
hetek. ...De kiválogathatnám azokat a
fiatalokat, akik beleillenek a mi profilunk-
ba, és felnevelhetném őket a Győri Ba-
lettnek. Csak éppen nincs rá lehetősé-
gem..."

Hogyan váljon a színházi kultúra a tö-
megek életmódjának szerves részévé, ha a
kínálat biztosításának néhány státus-
problémáját se tudjuk megoldani?

A színház - szegény. Pontosabban a
szociálpolitikában ma közkeletűbb ki-
fejezéssel: több oldalúan hátrányos hely-
zetben van. Azért is, mert a nagyobb kö-
zösségnek szánt hosszabb távú üzenetét a
rövid távon fizetőképes kereslet pénzéhez
mérten kell kiárusítania. Félreértés ne
essék, én nem valamiféle közönségel-
lenességnek adok hangot - hanem a több
oldalú elemzés szükségességére mutatok
rá!

...mindent kétszer mond. . .

Az immár hosszabb múltra visszatekintő
külföldi színházgazdaságtani vizsgálatok -
és a szerényebb hazai elemzések - bebi-
zonyították, hogy a színházművészet
„válságának" igen jelentős tényezője a
finanszírozási válság. Az alkotás és ter-
jesztés gondjainak egy része a relatív
pénzhiánnyal függ össze. Az is kiderült
azonban, hogy a gazdasági problémák
nem csupán a finanszírozás mértékével, a
források szerkezetével magyarázhatók,
hanem a színházi mechanizmus ellent-
mondásaiból fakadnak. A színházak gaz-
dasági gondjainak okai, „a szegénység



a csillogó homlokzat mögött" összetevői
csak a színházi mechanizmus átfogó
elemzése alapján tárhatók fel.

Kétségtelen, hogy a gazdasági élet
nehézségei időről időre inspirációt ad-nak
a színházak önfinanszírozó gazdálko-
dásával, a közösségi támogatás csökken-
tésével kapcsolatos nézetek megerősö-
déséhez. Az elemzések során azonban világ-
szerte az derül ki, hogy nem a támogatások
csökkentésében és az önfinanszírozás forszíro-
zásában van a megoldás, hanem a támogatási
rendszer szisztémájának kidolgozásában illetve a
működtetés és működés mechanizmusának
átfogó reformjában.

Az előadóművészetek fajlagos költségei
világszerte emelkednek. A jegyek árait
művelődéspolitikai és elosztáspolitikai
szempontok miatt egy bizonyos szint fölé
nem szabad emelni viszont a bérköltségek,
a dologi kiadások a szín-házon kívüli
gazdasági folyamatok hatására
növekszenek. Az infláció a szín-házakat
keményen érinti.

A jegyek árának emelésénél figyelembe
kell venni az árkörnyezetet. Ha éppen
akkor emelkednek az árak, amikor a szín-
házba járás járulékos költségei is emel-
kednek, és minden más téren is a lakos-
ságot sújtja az infláció, kis mértékű ár-
emelés is igen gyorsan negatívan befo-
lyásolhatja a színházba járási szokásokat,
különösen a színházi kultúrával éppen csak
ismerkedő rétegek és a fiatalok esetében.

A komoly műfajú színház társadalmi és
művészeti célrendszere eleve involválja,
hogy a költségeket nem lehet a minden-
kori fizetőképes keresletre hárítani.

A statisztikai adatok elemzése azt mu-
tatja, hogy a színházlátogatók számának
csekély mértékű növekedése mögött a
vidéki városokban de még inkább a köz-
ségekben élő nézők számának és
arányának csökkenése figyelhető meg,
mégpedig úgy, hogy a lehetőségek
csökkenésé-nél (előadások) nagyobb
mérvű a látogatók számának elvesztése.
Félő, hogy a színházi gondok nyomán
éppen azokat az új közönségrétegeket
veszítjük el, amelyekről az 1 9 7 0 - e s évek
közepén óvatosan bár, de lelkesen
számoltak he a vizsgálatok.

A színházak összes kiadása gyorsabban
emelkedett, mint az állami támogatás; a
fajlagos költségek gyors növekedését a
jegybevételnek a kiadásokat és az álla-mi
támogatásokat meghaladó mértékű
növekedése fedezte. A vizsgált időszakban
a hazai színházak még nem jutottak el az
egyensúlytalanságnak abba az állapotába,
amikor a jegybevétel már nem növelhető.
Miközben a bevételek és ki-adások
támogatásfedezeti aránya lényegesen
csökkent, még volt lehetőség a
jegybevételek növelésére. A részletesen
bemutatott látogatási tendenciák azonban
arra utalnak, hogy hazánkban a közeljövőben
várható, hogy megszűnik a jegybevétel növelési
lehetősége. Részben azért, mert a kereslet
természetes ingadozása miatt a
kihasználtság nem fokozható, részben
azért, mert a színházjegyek árának eme-
lése olyan árkörnyezetben hat, amely a
nézők egy részének elriasztásával és végső
soron a bevételek csökkenésével is járhat.

A bevételek és kiadások támogatásfe

dezeti arányának színházankénti eltérései
miatt a nézőkért és így a saját bevételért
folyó versenyben az egyes színházak igen
lényeges különbségekkel indulnak. A
támogatás jelenlegi logikája szerint a
támogató az intézményt finanszírozza,
mégpedig bázisszemlélet és nem a vár-
ható művelődéspolitikai és gazdasági
„hozam" függvényében. Igy a gyengén
működőt jobban támogatja, az adottságai
és korábbi munkája alapján éppen jól
dolgozón igyekszik spórolni. Igy a jól
dolgozók versenyképessége is csök-ken a
nézőért, vásárlóért folytatott iramban.

A művész mint munkaerő feszített
időben, egyre keményebb pénzügyi fel-
tételekkel, többnyire gyenge műszaki fel-
tételek között mégis a katarzist szolgálja.
lllyés Gyula írta egy helyütt: „A színpadon
pontosan azoknak az élettörvények-nek
kell hatniok, mint az életben. Azzal a
különbséggel mégis, hogy ezen a né-hány
négyzetméternyi deszkán valami-féle olyan
törvényszerűségnek, igazság-nak is meg
kell jelennie, amely ugyan el-addig is
megvolt, de csak eloszolva a város és az
ország levegőjében, de itt az-által, hogy
sűrítve jelenik meg, szinte gyújt és éget,
nem kis részben azért, mert kicsiny helyen
s először lobban elénk." Becsüljük
magunkat azzal, hogy e helyettünk is
sűrítést támogatjuk. Úgy is, hogy közösen
gondolkodunk a válság-jelenségek feltárási
és megoldási módja-in. Azokkal is, akik
esetleg úgy érzik, hogy „egy perccel a baj
előtt még nin-csen semmi baj".

Az előadóművészetek néhány jellemző gazdasági adata 1978-ban és 1982-ben 1. táblázat

Oszlopszám 2 3 4 5 6 8

Megnevezés Állami támogatás Egy előadásra jutó összes kiadás

ezer forintban ezer forintban

Év 1978 1982 82/78 1978 1982 82778

Színházak 337
830 61,5 456 935 61,9 135,2 41 999 54952 I 30,8

Szabadtéri játékok
Állami Operaház

31
90

053
395

5,7
16,5

44715
114 559

6
15,5

144
126,7 216 156 410792 190

Országos Filharmónia 35 303 6,4 44 739 6,1 126,7 24 882 31420 126,3

ORI 9047 10157 112,3
Áll. Népi Egy. 12 084 2,2 13 786 1, 9 114,1 1 3 1 432 164052 124,8

Bp. Táncegyüttes 5 339
0,9 7 311 1,0 136,9 59 460 63479 1o6,8

Cirkuszok* 37 200 6,8 56 000 7,6 150,5 95 625 65490 68,5

Összesen 549 204 r0e 738 045 100 134,4

* Jelentése: a Játékszín adataival együtt.



Az előadóművészetek néhány jellemző gazdasági adata 1978-ban és 1982-ben 2. táblázat

1

2 3

4 5 6

Egy látogatóra jutó állami támogatás Egy előadásra jutó állami támogatás

Oszlopszám

Megnevezés

Év 1978 198
2

82/78 % 1978 1982 82/78 °

Színházak
Szabadtéri játékok
Allami Operaház
Országos Filharmónia
O R I
Áll. Népi Együttes
Bp. Táncegyüttes
Cirkuszok

69
92

114
29

-
163
144

26

89
153

169
36

157
105
36

129
166,3
148,2
124,1
-
96,3
72,9

138,5

31
94

177
13

127
53
28

365
674

943
657

200
390

550

39 131

116 749
334 968
16 632

119 878
6o 421
23 333

124,8
123,3
188,2
121,8

94,2
113,2

81,7

A színházak összefoglaló gazdasági adatai 1978-1982, ezer forintban 3. táblázat

Oszlopszám 1 2 3 4 5

Megnevezés Összes bevétel

Év áll. tám.

Ebből

jegybev.

Saját bevét. Ebből különf.

bev.

6

Összes kiadás

7

Ebből béralap

(o1/1, 2, 3)

54 058

58 757
64 046

140 559
64 567

1978 480 476
1979 515 145
1980 590 952
1981 678 200
1982 666 295
82/78 00 138,7

337 830
355 039
408 701

407 981
456 935
135,2

88 697
102 611
118 756
130 050
144 793
163,2

142 646
16o 1o6
182 251
270 219
209 360

146,8 119,4

452 374
481 529
547 947
578 508
641 671
141,8

216 341
234 728
248 045
262 002
286 031
132,2

A színházi bevételek növekedése százalékban 1978-1982 között 4. táblaza

2 3 4 5Oszlopszám

Megnevezés

I

ossz. bev. áll. támog. jegybev. saját bev. különf. bev.

Bp. központi sz.
Bp. tanácsi sz.
Bp. összes sz.
Vidéki sz.

Összes színház

140,6
128,4
132,0

148,4

138,7

131,8
120,0
124,1
149,7

135,2

177,6
155,7
159,4

171,5

163,2

170,9
142,3
148,0
144,2

146,8

161,4
115,5
127,7
104,9

119,4

Az állami támogatás aránya az összes bevételből, 1978-1982 (%-ban) 5. táblázat

1 2 3 4 5Oszlopszám

Év Bp. közp. Bp. tanácsi Bp. össz. Vidéki Összesen

1978

1979
1980
1981
1982

77,5
78,0
79,8

75,7
72,7

62,1
58,6
59,8
54,1
58,0

66,8
64,5
66,7
6o,6
62,8

75,5
74,7
73,1

59,7
76,2

70,3
68,9
69,2

6o,2
68,6

6. táblázat

A színházak állami támogatásának terület és működtető szerinti megoszlása 1978-ban és 1982-ben százalékban

Színházak

Év

Budapest Budapest

központi tanácsi összesen

Vidék Mind

összesen

1978
1982

19,6 36,8 56,4 43,6

19,0 32,6 51,7 48,3
100
100

A színházak működésének fajlagos mutatói 1978-1982 7. táblázat

Oszlopszám 1 2 3 4 5 6 7

egy előadásra jutó egy látogatóra jutó

Megnevezés állami támog. jegybevét. összkiadás kiadások tám.

állami tám. jegybevétel összkiadás fedezeti aránya %

1978 31 365 8 158 41 999 69 18 91 75
1979 33 018 9 543 45 167 71 97 74
1980 37 966 11 032 51 383 86 25 115 75
1981 35 961 11 357 5° 992 82 26 116 71
1982 39 131 12 302 54 952 89 28 126 71

82/78 % 124,8 150,8 130,8 129 155,6 138,5


