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Többletbevétel,
a színházak gazdasági
mentőöve

Egy gyakorló színházi gazdasági vezető
számára jóleső érzés dr. Koncz Gábor
Színház hátrányos helyzetben című írását
olvasni, hiszen gondjainkat kötötte
csokorba, és az azt összegző munkát
végezte cl, nagy ügyszeretettel és szak-
mai hozzáértéssel, amit a napi gondokba
süppedő színházi vezetők közül mind-
eddig senki nem tudott megtenni. Jó-
szerével ez az első olyan publikált anyag,
amely megpróbál teljes képet nyújtani a
színházgazdálkodás körébe tartozó
gondokról, eredményekről, tendenciákról,
s csak remélhetjük, hogy sokakat késztet
tűnődésre azok közül, akik közvetlenül
vagy közvetve Thália szekerét tolják.

Magam is mint gyakorló színházi
gazdasági vezető s mint közgazda kívánok
a témához hozzászólni, nem kifejezetten
azzal a céllal, hogy az említett ta-
nulmánnyal vitatkozzam - amelynek né-
hány megállapítása az azóta megjelent
jogszabályok következtében már elvesz-
tette aktualitását -, hiszen főbb meg-
állapításaival egyetértek. Hozzászólásomat
vegye a tisztelt olvasó kiegészítés-nek, a
nagy tapasztalattal rendelkező színházi
kollégáim pedig felkérésnek, hogy ők is
tegyék meg észrevételeiket. Az elmúlt
évben életbe léptetett „Szín-házak és
színházjellegű intézmények gazdálkodási
és anyagi ösztönzési rendszeréről" szóló
133/83. (MK. 23.) MMPM számú együttes
utasítás kitárta a gazdálkodás kapuit, s
nagyfokú szabadságot engedélyezett a
költségvetésben rendelkezésre álló anyagi
eszközök fel-használását illetően. Ez az
utasítás lehetővé teszi a gazdálkodási
tartalékok mozgósítását s egyben a
rendelkezésre álló pénzeszközök ésszerű
felhasználását. A lehetőség ugyan nem
kényszerűség, sajátos módon azonban a
színházi vezetők ezzel a lehetőséggel
egyben kény-szerpályára is kerültek. A
gazdálkodási szabadságot ugyanis
stagnáló vagy alig növekvő költségvetési
támogatás mellett kapták,
feladatcsökkentés nélkül, akkor, amikor az
infláció növekedési üteme jóval
meghaladja a költségvetési támogatás
növekedési ütemét, és akkor,

amikor a kisvállalkozások indukálta
többletmunka -többletjövedelem igény a
társulatot belülről is feszíti, s tegyük
hozzá, teljesen jogosan. Egyértelmű
ugyanis, hogy még azonos feladattervek
mellett is évről évre keményebben kell
dolgozniuk a társulatoknak, hogy az előző
évek jövedelmi színvonalát tar-tani tudják,
ha pedig a többletbevételeket a színház
nem a többlet-erőfeszítések honorálására,
hanem a költségvetési rések betömésére
kénytelen fordítani, akkor érthető, hogy
bizalmi válság alakul ki a társulat és a
színházvezetés között, amely több munkát
kér, s relatíve (jó, ha nem abszolúte)
kevesebb juttatást ad. (Természetesen a
színházaink között is akadnak kivételek,
de azt nyugodtan kijelenthetem, hogy nem
ezek vannak többségben.)

A színházak már az elmúlt években is
növekvő mértékben kényszerültek több-
letmunkára, az egyéb bevételi források
felkutatására, illetve a még meglevő belső
tartalékok kiaknázására. Erről
számszerűen is meggyőző képet fest az
idézett tanulmány, amely szerint i 978-ban
a színházak összes bevételéből az állami
támogatás aránya 70,3 száza-lék volt, míg
1982-ben 68,6 százalék. Ugyanez az adat
a budapesti színházak-nál 66,8 százalék,
illetve 62,8 százalék, a budapesti tanácsi
színházaknál pedig 62,1 százalék, illetve
58,0 százalék. Tehát elég szorosra van
már húzva a nadrágszíj, különösebben
vérmes reményekre ezért a gazdálkodási
szabadság sem jogosítja fel a színházakat,
hiszen az anyagi eszközök nem nőttek,
csak a felhasználás ésszerűségének lehe-
tősége biztosított. A gazdálkodási ren-
delkezés jótékony hatása így már csak
rövidebb távon érvényesülhet, a kifulladás
pótlólagos anyagi eszközök nélkül
elkerülhetetlen.

Milyen kiút kínálkozik ebből a zsák-
utcából? Különösebb matematikai bű-
vészmutatvány nélkül is egyértelműen
látható, ha a költségvetési támogatás nem
nő az inflációnak, a belső jövedelmek
növekedési ütemének és a többletfelada-
toknak megfelelő mértékben, és a költ-
ségvetési megtakarítás lehetősége illúzió,
akkor a hiányzó összeg csak több-
letbevételek elérésével biztosítható. En-
nek forrása a többletmunka (többlet-
előadás) vagy a helyáremelés lehet, mert a
befogadóképesség adott, azaz az egy
előadás bevétele „nézőbővítéssel" nem
növelhető. Igen ám, csakhogy mind-két
lehetőség speciális korlátokba ütkö-

zik. Vegyük az első lehetőséget - a több-
letelőadást. Színházaink ma kivétel nélkül
repertoárszínházak, azaz minimálisan fél
tucat vagy inkább lényegesen több
előadást tartanak egyidejűleg mű-soron. A
repertoár biztosítja az arányos
foglalkoztatást, megfelel a kultúrpolitikai
és hellyel-közzel a nézőközönség
elvárásának. A repertoáron belül van-nak
olyan előadások, amelyek egyértelműen
ráfizetésesek, szerény közönséget
vonzanak, izzasztják a szervezést és a
propagandát, de az előadás színen tartása
kultúrpolitikai érdek. Vannak olyan
előadások, amelyek közönségvonzóak,
azonban szociálpolitikai megfontolásból a
bevételek még a napi kiadásokat sem
fedezik (ilyen a legtöbb gyermekelőadás).
Mindkét említett előadástípus „ki-
játszása" csak a deficitet növelné. Vége-
zetül olyan előadások is vannak, amelyek
napi bevételei meghaladják a ki-adásokat,
így elméletileg ezek „kijátszása"
többletbevételhez juttatná a szín-házat.
Azért a feltételes mód, mert számos
akadály áll ennek az útjában is, melyek
közül a leggyakoribbak: devizális jogdíj,
egyeztetési nehézségek, re-
pertoárfeszültségek, belső foglalkoztatási
aránytalanságok, és nem elhanyagol-hatók
a szubjektív okok sem. Az egy-értelmű
tisztánlátást akadályozza a jelenlegi
támogatási szisztéma is. Intézményi
támogatás mellett ugyanis - a
kultúrpolitikai fékek ellenére - a kény-
szerűség a színházat az átlagnéző ki-
szolgálása, az előadások szegényítése felé
szorítja, mivel a támogatási összeg nem
egy darabot céloz, hanem a teljes reper-
toárt, így ezen belül nyilvánvalóan az
olcsóbb, eladhatóbb előadások létre-
hozása a cél. Ha úgy tetszik, verseny a
közönség kegyeiért, a teltházakért, s ebben
a versenyben a színházak nem egyenlő
eséllyel startolnak. Legkönynyebb
helyzetben azok a színházak van-nak,
amelyek az átlagnéző igényeinek
megfelelően alakíthatják ki repertoárjukat,
legnehezebb helyzetben a gyermek-
színházak, vegyes profilú vidéki szín-
házak, irodalmi színpadok. Egyértelmű
ugyanis, hogy a Broadwayról átplántált
bulvárdarabokkal könnyebb anyagi sikert
elérni, mint mai magyar drámákkal vagy
klasszikusokkal.

Legyenek egyenlőek a startfeltételek,
alkalmazkodjon ehhez a támogatási
rendszer is. A támogatáson belül vá-
lasszák külön az üzemeléshez szükséges
pénzeszközöket (a béralapon belül az
adminisztrációt és az üzemfenntartási



béreket, a dologi kiadásokon belül az
ingatlan- és ingófenntartást, energiát,
postát, helyiségbéreket, közműdíjakat,
karbantartást, felújítást stb.), azaz az ipari
gyakorlat szerinti általános költségeket és
a közvetlen színpadi termeléssel
összefüggő költségeket (díszlet, bú-tor,
jelmez, kellék, szcenikai világítás,
propaganda, kölcsönzési díj, jogdíj, fel-
lépti díjak, a művészek bére, a színpadi
műszakiak bére, tervezés, rendezés, meg-
írás, fordítás, művészeti ügykezelés, a
nézőtéri dolgozók bére stb.). Így ki-
szűrhetők lennének azok a hatások,
amelyek az objektív adottságokból ered-
nek, és amelyek az egyes színházakban az
űzemelés során eltérő költségvonzatokat
eredményeznek, s amelyeket minden
színházvezetés kényszerűen készen kap, s
nem is áll módjában lényegesen
befolyásolni (a színházterem befogadó-
képessége, műszaki-szcenikai színvonala,
technikai felszereltsége, ellátottsága, a
kiszolgáló terek, raktárak száma, el-
helyezkedése stb.). Az üzemeléshez szük-
séges támogatási összeg megállapítása
egyedileg színházra szabottan kell hogy
történjen. A színpadi munkával össze-
függő támogatásokat viszont normatívák
alkalmazásával is el lehetne bírálni, hiszen
a mecénás részéről kiköthető az, hogy
száz-százötven fős nézőtérrel rendelkező
színházaink ne hozzanak létre több
százezer forintos kiállítású darabokat, mert
ez értelmetlen pénzpocsékolás, ne
csináltathassanak félmilliós díszleteket, ne
szerepeltethessenek harminc-negyven fős
szereplőgárdát, ne alkalmazhassanak
felesleges sétáló embereket. És termé-
szetesen nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt, hogy egy adott színháznak
milyen profilja van, mert kabarét nyilván
könnyebb értékesíteni, mint drámát vagy
verses öszeállítást, s amennyiben
műsorösszeállítási korlátok vannak, egyes
színházaknál számolni kell ezek hatásával
is.

Mi a helyzet a másik lehetőséggel, a
helyáremeléssel? Évek óta terítéken sze-
replő kérdése ez a színházi gazdálkodás-
nak. A jelenleg érvényben levő szabályok
szerint a színház igazgatója a fel-ügyeleti
szerv által jóváhagyott átlag-helyárat -
indokolt esetben- húsz százalékkal
felemelheti. (Indokolt eset az, ha
különösen magasak a kérdéses darab
kiállítási költségei.) Az utóbbi években az
anyag- és szolgáltatási árak emelkedése
miatt jórészt már csak „indokolt esetek"

léteznek, s a legtöbb színház-ban a normál
helyár csak a pénztár feletti

táblán szemlélhető, a jegyre felülbélyeg-
zés kerül. Húsz százaléknál nagyobb mér-
tékű helyáremelésre is van lehetőség,
ehhez azonban árhatósági engedély szük-
séges, ennek ellenére erre is egyre gyak-
rabban kerül sor, hiszen látszólag még
mindig ez a legegyszerűbb módja a be-
vételi többlet elérésének. Csakhogy a
helyáremelés kétélű fegyver, csínján kell
vele bánni. Vannak jól sikerült előadások,
amelyek gond nélkül elbírják a magasabb
helyárat, de egy általános ár-emelés
katasztrofális következmények-kel járhat.
(Koncz Gábor tanulmányában
érzékletesen mutatja be, hogy a színházi
előadás a nézőnek nemcsak a jegy árába
kerül, hiszen színházba men-ni nem
ugyanazt jelenti, mint moziba vagy
kiállításra. Az az árkörnyezet pedig,
amelyben a színházjegy árát is
értékelnünk kell, az utóbbi években
kevésbé toleráns lett.)

Tapasztalataim szerint nem kevés koc-
kázat egyes előadásoknál már a felemelt
helyár (húsz százalékos) sem, esetleges
nagyobb mérvű helyáremelés komoly
rizikót és nagy színházi tapasztalatot fel-
tételez. helyárkérdésben a rugalmasság és
az előadásonkénti differenciálási le-
hetőség elengedhetetlen, ezért a színház-
jegy árának megállapítását a jövőben fel-
tétlenül a színházak hatáskörébe kellene
utalni. Meggyőződésem, hogy ez nem
eredményezné azt, hogy minden szín-
igazgató nyakra-főre emelné a színháza
helyárait, hiszen a jegyet el is kell tudni
adni. A színházjegy ugyanis speciális áru,
csak a jegyen feltüntetett nap X órájáig ér
Y forintot (pontosabban, annyit kell érte
fizetni), de X óra után egy perccel már
csak egy értéktelen papírdarab (bocsánat,
szigorú számadású bizonylat, amellyel el
kell számolni, és öt évig az
elszámolásokkal együtt megőrizendő). A
helyár-megállapítási jog olyan módon
lenne célszerű, ha nem rögzítené egy-szer
s mindenkorra az adott darab hely-árait,
hanem a kereslet függvényében
megengedne bizonyos rugalmasságot. A
bemutató előtt ugyanis még a legta-
pasztaltabb színházi szakember sem tud-ja
megmondani (legfeljebb érzi), hogy a
kérdéses darab siker lesz-e vagy sem. A
kereskedelemben elfogadott gyakorlat,
hogy a slágercikk jóval drágább, mint a
tucatáru, és az is, hogy a meg-rekedt
készleteken jókora árkedvezménnyel
adnak túl. Miért ne hasznosít-hatnák ezt a
gyakorlatot a színházak is? Ami sláger, az
mindaddig kerülhessen többe, amíg
sláger, a kevésbé menő je

gyeket pedig egy bizonyos szervezési idő
eltelte után mindenki kaphassa meg fél-
vagy akár negyedáron. Londonban
működik egy speciális jegyiroda, ahol
kizárólag az aznapi színházjegyek kap-
hatók, az eredetihez képest lényegesen
olcsóbb áron. Egy ilyen jegypénztárral mi
is tovább csökkenthetnénk a meg-maradt
jegyek számát (mert ilyen is van bőven),
és ha ezeket a jegyeket egy helyen
árusítanánk, akkor kevés fáradsággal,
olcsón színházjegyhez juthatná-nak a
kispénzű színházrajongók is, akik
bizonyára örömmel élnének ezzel a
lehetőséggel.

- Többletbevétel! Kulcsszó, bűvös szó ez,
amely ma a színházainkban minden bajra,
gondra gyógyír. Fedezet a kényszerű
többletkiadásokra, a társulat anyagi
boldogulásának záloga. A 14/ 1984. (MK
34.) MM. számú rendelet - összhangban a
már korábban említett gazdálkodási
rendelettel - érvénytelenítette a színházi
terület munkaügyi jog-szabályainak nagy
részét, és a szabályozást a színházi
Munkaügyi Szabályzatokra (Kollektív
Szerződés) bízta. Ez megnöveli a színházi
vezetők felelősségét, hiszen nekik kell
kidolgozniuk és

saját munkájuk minősítéseként ga-
rantálniuk az alkalmaztatások minőségét,
a teljesítménykövetelményeket, az ösz-
tönzőket. A gazdálkodási szabadság, amíg
csak beszéltünk róla, szebbnek tűnt, mint
amióta valósággá vált. Nyilvánvaló, hogy
minden színházvezető szeretné a saját
társulatának - és saját
magának a legjobb feltételeket meg-
teremteni, csakhogy ezen a gazdasági
szempontból ingoványos területen, ami az
előadóművészet, semmi garancia nincs
arra, hogy az elképzelt sikerelőadásból
anyagilag is sikeres előadás lesz.
Márpedig anyagi siker nélkül előbb-utóbb
a társulat lelkesedése is alább-hagy, és
egyhamar kiderül, hogy ... „bezzeg a
másik színház ilyen munkáért nem ennyit
fizet ...", hiszen a valóság most mindenki
számára mást és mást jelent. A szakma a
belterjessége és sajátossága következtében
erősen hajlamos a nivellálásra. A
szerződő művész számára közömbös,
hogy „szegény"

vagy „gazdag" színházhoz
szerződik, számára az a lényeg, hogy
mekkora alapbért (ebben továbbra sem
lehetnek nagy különbségek a színházak
között, illetve csak létszámcsökkentés
esetén lehetne, de drasztikus
létszámleépítés szociális okokból nem
várható) és teljesítmény-bért, illetve
fellépti díjat tudnak biztosí-



tani. A szakmában kötelező szerényte-
lenség mindig a legmagasabb szintet
tekinti tárgyalási alapnak, és mindig
lesznek olyanok, akik számára ez nem lesz
elérhetetlen. A gazdálkodási korlátok
feloldásával a többletbevételek akár ki-
lencven százalékos mértékig mozgóbérek
növelésére fordíthatók, itt pedig már
lényeges különbségek lehetnek az egyes
színházak között. Az kerül jobb helyzetbe,
akinek jobbak a többletbevétel-kitermelési
lehetőségei. Megindul tehát a szelekció,
kialakul egy jövedelmezőség szerinti
rangsor, s a kevésbé jövedelmező műfajú
színházak tagjai „hátrányos helyzetűekké"
válnak. (Mert mit kezdjen például a
gyermekszínház az új lehetőségeivel?
Előadásszámát szaporítva a deficitet
növeli, helyárat pedig kultúrpolitikai
megfontolásból nem emelhet.) Néhány
színház a jövőben számolhat a társulat
minőségi leépülésével, és azzal is, hogy
anyagiak hiányában lényegesen
nehezebben tud vagy nem tud élvonalbeli
vendégművészeket foglalkoztatni, mert a
gázsikat - nem lévén előírt mérce -- az
előnyös helyzet-ben levők fogják diktálni.

Az új gazdálkodás jelentős erjedést
indított el a színházi életben, s várhatóan
színesebbé teszi az eddig szürke díszletek
mögötti világot. Az új lehetőségeket
feltehetően nem mindenki tudja a maga
javára kamatoztatni, és vannak, akik
objektíve kerülnek hátrányos helyzetbe.
Az előbbiekről nincs mit mondanom, az
utóbbiak hátrányát viszont a finanszírozási
rendszer felülvizsgálatával és
átalakításával kell csökkenteni, s ezáltal
kell azonos startfeltételeket teremteni.

A következő számaink tartalmából

Földes Anna:

A huszonötödik

Szántó Judit:

Megfordult szelek

György Péter:

Fejezetek a zsarnokságról

Nánay lstván:

Cseresznyéskert

SIVÓ EMIL

S z í n h á z m ű v é s z e t ü n k
m a i g o n d j a i r ó l

198o márciusában feltettem a Színház-
technikai Fórum című szakmai lapban a
kérdést, hogy új gazdasági rendszer-ben
dolgoznak-e a színházak. Akkor elég
határozottan azt feleltem, hogy nem, csak
másképp kell gondolkodnunk és
gazdálkodnunk.

Tempora mutantur: ma, 1984-ben
ugyanerre a kérdésre azt kell felelnem,
hogy igen. Új rendszer van kialakulóban,
minden színházi ember keresi az új
rendszer megvalósításának a lehetőségeit.
Szükséges is ez a lázas kutatás, mert
nagyon nehéz az átállás. Ennek az
átállásnak a módját minden színháznak
magának és a leginkább testére szabott
módon kell megvalósítania, mert minden
színházra egyformán érvényes recept
nincs. Ugyanakkor, amikor a szín-házak
többsége már bevezetett egy új rendszert,
elképzelhető, hogy akad szín-ház, ahol
egyáltalában nem lehet bevezetni új
rendszert.

De akár így, akár úgy döntenek is a
színházban, egyben bizonyos vagyok: ez
az átállás a színvonal bizonyos mértékű
csökkenése, a színházpolitika károsodása
nélkül nem valósítható meg.

*

Miről is van szó tulajdonképpen? Miért
állítom ezt ilyen határozottan?

Jelen körülmények között a színházak
több anyagi támogatást az államtól nem
várhatnak. A színházi dolgozók bérét
azonban mindenképpen növelnünk kell.
Miből lehet ezt megtenni akkor, amikor a
darabok kiállítási költségei (díszlet,
jelmez, fellépti díjak stb.) jelentősen
megnövekedtek az utóbbi időben? Hiszen
az állam által nyújtott mégoly jelentős
támogatás és a jelenlegi bevételek erre
összességében sem elegendőek. Az
egyedüli megoldás : a szín-házaknak
maguknak kell több pénzt szerezniök,
hogy legyen miből fedezni a
többletkiadásokat, és a bérek, pontosabban
a színházon belüli jövedelmek növelése is
megoldható legyen.

Milyen úton-módon valósítható ez
meg? Erre több lehetőség is kínálkozik.

Először: módja van a színháznak több
előadást tartani, bár ez egyúttal jelentős
többletkiadásokkal is járhat. Miért írom,
hogy járhat? Mert nem mindegy, hogy
két-három személyes mű-vet vagy húsz-
harminc személyt foglalkoztató darabot
játszik az a bizonyos színház többletként.

Másodszor: módja van vidéki vendég-
szereplést lekötni, ha van olyan darabja,
melyet egyeztetve tud játszani egy má-
sikkal, mert minden színháznak elsőrendű
feladata, hogy székhelyén tartson
előadásokat. Tehát mindenképpen Pesten
és vidéken egyidőben kell játszania,
hiszen csakis akkor jelentkezik a várt
többletbevétel. De itt számításba kell
vennünk egy bizonyos viszonylag új
tényezőt: bírja-e a vidéki vagy pesti
művelődési ház egy ilyen vendégjáték
nagyon is megnövekedett költségeit? Ma
ugyanis egy vendégszereplés nagyon sok-
ba kerül, hiszen számításba kell venni a
nagymértékben emelkedett szállítási és
közlekedési költségeket, plusz az elő-
adás árát, mely ma már önmagában is
kitesz harminc-negyvenezer forintot. E s
akkor még nem említettem a színház
aznapi és másnapi próbaproblémáját, hisz
a vidékre utazás napján sem lehet
rendesen próbálni, és a késő éjjel haza-
érkező színész, ha próbál másnap, ki-
merülten próbál, és ez tönkreteszi az
egész munkát.

Nem túlzottan népszerű a színház dol-
gozói szemében a vidéki vendégjáték,
mert felborítja a színház életének szük-
séges, megszokott ritmusát, nem beszélve
arról, hogy a színészek zöme egy-két
napra elesik a vendégszereplésért kapott
összegnél lényegesen nagyobb
mellékjövedelmétől.

Megoldható továbbá a többletbevétel a
helyárak emelésével is. Ez tulaj-
donképpen járható út, élnek is ezzel már
most is a színházak, de egy kicsit jobban
meggondolva ezt a kérdést, nem
egyértelműen pozitív lépés ez. Miért?
Mert van a közönségnek egy bizonyos
rétege, amelyik nem tudja megfizetni a
60-80-100-150, sőt most már 250 forintos
helyárakat. Igy egy színházra éhes, de
kispénzű közönségréteget eleve kizárunk
a színházlátogatók köréből, és ez -
nézetem szerint - kultúrpolitikailag nem
kívánatos jelenség. De hogy ezt a
színházaknak meg kell tenniök, bizo-
nyítja az a tény is, hogy ma már alig


