
fórum
színészek kaphattak - családjuk miatt nem
fogadhatták el, főállásukban ennek két-
háromszorosát keresték. Így a régieket
nem lehetett hivatásos művészekké
átsorolni, ezért Kós kezdő fiatalokból
bábstúdiót indított, és a tanulással pár-
huzamosan hozták létre első produkci-
óikat, Az 1981-ben alakult bábtagozat
tehát teljes egészében lecserélődött. A
húsz-huszonöt tagú cseh kisszínház-
modell nálunk megvalósíthatatlan volt, a
Bóbita tizenkét-tizenhárom fővel indult,
ebből hat színész, négy műhelyes - csak az
idén érték el, hogy végre két főállású
műszaki alkalmazottjuk is van, valamint
egy művészeti titkár, aki mellé most külön
szervezőt is felvehettek.

A hivatásossá válás egyik súlyos szak-
mai konzekvenciája a próbaidő meg-
változása. Egy amatőr csoport évente
maximum negyven előadást teljesít, ezért
van ideje kidolgozni egy-egy produkciót.
Viszont attól a perctől kezdve, hogy profi
lett a Bóbita, évente kétszáz előadást kell
játszania. S ha hozzávesszük, hogy ez - a
vidéki színházpótló szerepüknek
megfelelően - túlnyomó-részt tájolást
jelent, megérthetjük a báb-színészek
panaszait. Naponta két-három tájelőadást
játszani, színpadot építeni-bontani, s
közben végezni a színész-képző stúdiót -
rendkívüli megterhelést jelent.

Teljes váltást jelentett a profivá válás a
repertoárt, a játékmódot illetően is. A
bábtagozat elsősorban a gyerekek
színháza, gyerekdarabokat kell játszania.
Felnőttközönségnek csak a nyári szín-
házban adnak műsort egy-egy alkalommal.
Az amatőr Bóbita-stílus a felnőttek-nek
szóló rövid etűdjátékokban, virtuóz
varietészámokban, stílparódiákban
kristályosodott ki, s mindennek meg-
felelően néma, zenére kiválóan mozgató
animátorok voltak a játékosok, akiket
takart a paraván.

A profi Bóbita Bábszínházban a gye-
rekeknek szöveges műveket kell játsza-
niuk, s az évi három kötelező premier
munkálatai és előadásai közben kell
pótolni az evidens hiányokat: megtanul-ni
a színpadi paraván mögötti beszédet, a
színpadi jelenlétet a nyitott játékok ese-
tében.

A színésznevelés szempontjából a
Pécsett most beindult középiskolás
bábfakultáció kelt reményeket. Pillanat-
nyilag ugyanis a bábstúdiót elvégző
színészek töredéke marad csak Pécsett. A
tehetségeseket elszívja az Állami Báb-
színház, a vállalkozó szelleműek hak-

nikra önállósulnak, a nők szülni mennek
stb.

Ezekhez a problémákhoz járul még a
darabhiány; nincs igazán magyar báb-
repertoár. A nagy konkurens, az egyes
előadások kiállításához lényegesen na-
gyobb anyagiakkal rendelkező Állami
Bábszínház mellett kell eladni műsoraikat.
De darabíratásra, tervezésre minimális
összegeik vannak. Most adta fel a színház
a dramaturgi félstátust is, hol-ott az önálló
arculat kialakításához a szegény
színházhoz szabott, szükségből erényt
kovácsoló, állandóan kísérletező, team
típusú bábszínház nehezen nélkülöz-heti a
dramaturg munkáját. A kritika és az
információs csatornák sajnos nem kísérik
figyelemmel új törekvéseiket. Egy-egy
helyi népszerűsítő cikken kívül senki nem
követi, elemzi e tevékenységüket, pedig
várnák ezt a segítséget.

Ennek ellenére a kísérletező szellem
megvan ebben a társulatban. Tapasztala-
taik szerint a falusi, a városi s ezen belül a
lakótelepi gyerekközönség nagyon
különböző, megpróbálnak tehát
differenciálni. Erre két lehetőségük van:
az egyik az olyan abszurd mesék bemu-
tatása, melyek a lakótelepi gyerekek
világából nőnek ki, s amelyeket a báb-
színház nyelvén lehet hozzájuk vissza-
csatolni; a másik a gyerekek nagy érzel-
mi éhsége miatt változatlanul a hagyo-
mányos mesék műsoron tartása, de új képi
megközelítéssel, modern szcenikával,
szuggesztív játékmóddal, a báb és az élő
színészi játék házasításával.

A cél egy új Bóbita-stílus kialakítása,
mert a korábbi a zenéhez és a felnőttekhez
kötődött. De a saját játékstílus saját írót,
dramaturgiát is feltételez, együttműködést
a pedagógusokkal, pszichológusokkal,
illetve közönség- és hatásvizsgálatokat.
Ez utóbbira vannak külföldi példák -
Pécsett is indultak ilyen vizsgálatok -, de
mikor lesz mind-erre pénz? Vagy
általánosabb érvényűen: mikor lesz közel
azonos lehetősége minden - fővárosi és
vidéki - báb-színháznak ?

OSCAR NOVOTNY

A színházi munka
társadalmi-gazdasági
feltételei

Dr. Koncz Gábor: „Színház - hátrányos
helyzetben" címmel publikált vita-indító
tanulmánya (SZÍNHÁZ, 1984. május és
június) nagy érdeklődést kel-tett
Csehszlovákiában, a művelődés-
gazdaságtani kutatásokkal foglalkozók
körében. Az írás szomszédaink egyik
kulcsfontosságú kulturális szakágazatának
gazdasági összefüggéseiről ad
megalapozott kritikai elemzést, s érdek-
lődésünket elsősorban az váltotta ki, hogy
megállapításai szélesebb körben is
érvényesek. Dr. Koncz Gábor írásának
általánosabb, elméleti, módszertani jel-
legű megállapításai nagymértékben hoz-
zájárulnak a kérdéskör mélyebb tanul-
mányozásához Csehszlovákiában is, ahol
hasonló jellegű problémákkal küzdünk. Az
alábbiakban szeretném a tanulmány
megállapításait alátámasztani egyik ku-
tatásunk néhány eredményének be-
mutatásával, s ily módon hozzájárulni a
szóban forgó probléma sokoldalú meg-
világításához.* Egyébként ezt a célt tűzte
maga elé a szocialista országok kulturális
minisztériumai közötti együtt-működés
keretében megalakult 11. számú
művelődésgazdaságtani munkacsoport is,
amely a kultúra anyagi, műszaki bázisának
vizsgálatával foglalkozik.

A színházi alrendszer társadalmi-gaz-
dasági feltételeinek alakulása szervesen
következik a kultúra mint rendszer tár-
sadalmi-gazdasági feltételeinek alakulá-
sából, és a szocialista társadalomban az
anyagi és a szellemi javak bővített újra-
termelési folyamatának elválaszthatatlan
momentuma. A szocialista társadalomban
élő emberek kulturális szükségletei-nek
alakításakor és kielégítésekor a szín-házi
alrendszer jellegével és küldetésé-

* Dr. Oscar Novotny a közgazdaság-
tudomány kandidátusa, docens, a pozsonyi
Výkumsý Ústav Kultúry (Művelődéskutató
Intézet) Művelődésgazdaságtani Osztályának
osztályvezetője; számos külföldön is el-ismert
tanulmány és kötet szerzője. Itt közölt írása
eredetileg szlovák nyelven készült, „K otázke
intenzifikácie využivania
sociálnvekonomických podmienok činnosti
divadiel" címmel. Magyarra fordította: Ács
Éva.



vel összefüggő specifikus szerepet ját-
szik. A fejlődés extenzív módjáról az
intenzívre való áttérés objektív szükség-
szerűsége a színházakra ugyanúgy vo-
natkozik, mint a társadalmi rendszer
egyéb szféráira.

Az intenzifikálás nemcsak műszaki
vagy gazdasági feladat (mint ahogy azt
sok helyütt leegyszerűsítve értelmezik),
hanem társadalmi és ideológiai feladat.
Semmiképpen sem korlátozhatjuk az
anyagi termelés szférájára, és nem
gondolhatjuk azt, hogy a kulturális szférát
ez nem érinti. Illuzórikus lenne úgy
vélekednünk, hogy az intenzifikálási
folyamatnak nem lesznek ma még
beláthatatlan konzekvenciái a szín-házak
életére. Igaz, hogy a színházi tevékenység
intenzifikálásának eszközei és módjai
mások lesznek, mint a többi ágazatban.
Azt is kijelenthetjük, hogy objektívan
másoknak kell lenniük, hogy összhangban
legyenek a színházban folyó alkotó
tevékenység sajátosságaival - amennyiben
a színház színház akar maradni. Az összes
ágazatban azonban közös az, hogy az
intenzifikálási folyamat törvényszerű útja az
ágazati tevékenység társadalmi
hatékonyságának növelése. Ezt a színházban
annak alapján kell mérnünk, hogy
mennyire progresszív hatást gyakorolt a
szocialista társadalom tagjainak
gondolkodására, állásfoglalásai-ra és
végül cselekedeteire. A színházak
társadalmi-gazdasági feltételeinek inten-
zifikálása tehát nem öncélú folyamat,
hanem az a funkciója, hogy hozzájáruljon
a társadalom szellemi gazdaságának
fejlesztéséhez; a lakosság kulturális szük-
ségleteinek a szocialista életmóddal össz-
hangban való alakításával és jobb ki-
elégítésével támogassa a progresszív társa-
dalmi, politikai klíma kialakulását. Ebből
azonban az következik, hogy a színházak
gazdasági feltételeinek és eredményeinek érté-
kelésekor az eszmei-esztétikai kritériumokat kell
előnyben részesíteni - a gazdasági
kritériumokkal szemben.

Az intenzifikálási folyamat a bővített
szocialista újratermelés mennyiségi és
minőségi aspektusainak egységét jelenti a
kulturális ágazatban. A színházi tevékenység
mennyiségi mutatói nem képesek arra, hogy
kifejezzék a művészeti folyamat bonyolultságát,
eszmei hatását, a közönségre gyakorolt
befolyását. Annak ellenére, hogy a
mennyiségi mutatók jelentősége nö-
vekszik, és bonyolult gazdasági helyze-
tekben nemegyszer a színházak egzisz-
tenciális kérdéseiről döntenek ezek alap-
ján, csak komplementer jellegűek a szín-

házi tevékenység minőségi aspektusai-nak
értékeléséhez viszonyítva. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a mennyiségi
mutatókat el kellene hanyagolnunk vagy
ezt egyáltalán megengedhetnénk ma-
gunknak.

A társadalmi-gazdasági folyamatok
specifikumát tükröző mutatórendszer
kialakításával kapcsolatos rendkívüli ne-
hézségek a színházi alrendszerben első-
sorban az alkotó tevékenység egyedi
jellegéből fakadnak. Másodsorban pedig
abból, hogy a kulturális ágazatban zajló
társadalmi-gazdasági folyamatok speci-
fikumának kutatása általában is csak a
kezdet kezdetén tart. A művelődésgaz-
daságtan még nagyon fiatal tudomány-ág;
az alakulás fázisában van, és sajnos még
mindig csak szegény rokona a kultúrával
foglalkozó klasszikus, évszázadokon
keresztül fejlődő tudomány-ágaknak. Ezen
az állapoton radikálisan változtatni kell.
Szerencsére a fordulat jegyeit szinte
minden szocialista országban
megtalálhatjuk. A művelődésgazdaságtan
tudományos bázisa nélkül nem lehet
kialakítani a társadalmi-gazdasági mutatók
olyan optimális rendszerét sem, amely
adekvátan és egzaktan tükrözné az egyes
elemek, viszonyok és az egész gazdasági
komplexum objektív állapotát és fejlődését
- a kultúrában általában véve, és a színházi
alrendszerben különösen.

A színházi alrendszer komplex
társadalmi-gazdasági értékeléséhez
elsősorban az alábbi mutatók
használhatók:

1 . A s z ínházi tevékenység előfeltételei : 1.1. a
produkció alapigényessége, 1.2. a
produkció munkaigényessége, 1.3. a
dolgozók alapellátottsága.

z. A színházi tevékenység eredményei: 2.1.

az alapvető eszközök haté-
konysága,

2.2. a munka teljesítőképessége, 2.3.
az anyagi kapacitás kihasználása.

3. A színházi tevékenység gazdasága : 3.1.

nem beruházási kiadások egy-
ségnyi kapacitásra számítva, 3.2. nem

beruházási kiadások egy-
ségnyi teljesítményre számítva,

3.3. állami hozzájárulás a nem be-
ruházási kiadások fedezéséhez.

A mutatórendszer felépítése a színházi
alrendszerre vonatkozóan tükrözi a bő-
vített újratermelési folyamat intenzifiká-
lásának legfontosabb társadalmi-gazda-
sági momentumait. A szóban forgó mu-
tatórendszer egyik tulajdonsága, hogy

benne az egyes elemek kölcsönösen
összefüggnek, és más elemekkel kiegé-
szítve a rendszer tovább bővíthető. Ami az
egyes indikátorokat illeti, például a
színházi élőmunka közvetlen
hatékonyságának kifejezésére, a „munka
teljesítőképessége" fogalmat választottuk,
melyet azonosnak tekintünk a „munka
eredményessége" fogalommal.
Véleményünk szerint a „teljesítőképesség"
és az „eredményesség" fogalmak a
színházakban adekvátabban tükrözik a
közvetlen eredmény és a befektetett élőmunka
közötti viszony sajátosságait, mint például az
anyagi termelésben használt „munka
termelékenysége" fogalom. A
„teljesítőképesség" fogalom bevezetésével
arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ez a
viszony különböző a kulturális ágazatban és
az anyagi termelés ágazataiban. Ez a
különbség elsősorban abban rejlik, hogy a
művészeti ágazatokban a közvetlen eredmény és
a befektetett élőmunka közötti viszony nem
kauzális, s ez a viszony nem lehet a
tömegtermelés viszonya (ami az iparban
például feltétele a munkatermelékenység-
növekedésnek).

1. A színházi tevékenység előfeltétel-
mutatói

1.1. A színházi produkciók alapigényessége

A produkciók alapigényességét a pro-
dukció munkaigényessége és a dolgozók
alapellátottsága határozza meg, az alábbiak
szerint:

A színházakban teljesítményegységnek vagy
a „látogatók száma" vagy pedig az
„előadások száma" típusú mutatót
választhatjuk. A „látogatók száma" típusú
mutató helyett pontosabb lenne



idő jellegű egységekkel dolgozni, amelyek
segítségével ki lehetne fejezni a kulturális
szolgáltatás fajtáját és minőségét; a
kulturális szolgáltatás időtartamát. ilyen
mutató például a kulturális intéz-
ményekben töltött egy részvételi óra. Ám
az ilyen típusú mutatók sem tudják átlépni
saját árnyékukat. A színházi elő-adás 1
óráján való részvételt nem azonosíthatjuk
automatikusan 1 órányi koncerten vagy
filmelőadáson való részvétellel. Nagy
előny lenne, ha össze lehetne vetni a
színházi gazdasági elemzés során használt
adatokat a. szociológiai vizsgálatok
adataival. Különösen kívánatos lenne a
háztartások bevételeiről és kulturális
kiadásairól készített vizsgálatok
eredményeinek elemzése. A döntési fo-
lyamatok tudományos megalapozásához
nemcsak a kulturális intézmények kulturális
szolgáltatásairól szóló információkat
kellene tökéletesíteni, hanem ezekkel
összefüggésben a háztartások kulturális
aktivitásait jellemző információkat is.
(Például a legutóbbi mikro-cenzus szerint a
CSSZSZK-ban a vizsgált személyeknek
csak 4,9%-a jár ha-vonta egyszer
színházba, és csak 10,7 %-a negyedévente
egyszer, míg a lakosságnak 56,4%-a nézi
naponta, és 26,1 %-a pedig hetente
többször a televíziót.)

Külön problémát jelent a látogatott-sági
mutatók átszámítása közös nevezőre, még
azonos kulturális ágazat keretén belül is.
(Pl. egy koncertre, színházi előadásra,
balettra vagy cirkuszi előadás-ra vetített
látogatók számának össze-hasonlítására
gondoljunk.)

A „látogatók száma" és az „előadások
száma" típusú mutatókat nem ész-szerű
egymással szembeállítani, hanem
ellenkezőleg, kombinálni kell előnyeiket.
A „látogatók száma" típusú mutatók az
előállítási fázis és a fogyasztási (el-
sajátítási) fázis összefüggését tükrözik, és a
hatás minőségi értékelését tekintve egy
lépéssel közelebb állnak a színházi
tevékenység végső kultúrpolitikai ered-
ményeihez. Ugyanakkor az „előadások
száma" típusú mutatók pontosabban
tükrözik az előállítási fázis eredményeit.

A színházi produkciók alapigényessége
annál nagyobb, minél nagyobb a produkció
munkaigényessége és a dolgozók
alapellátottsága. ( A konkrét vizsgálatok
szerint a színházi produkciók alap-igényessége
között nagyok voltak a különbségek.) Erre
elsősorban a produkciók munka-igényességének
különbözősége és nem annyira, a dolgozók
alapellátottsága hatott. ,

r.2. A színházi produkciók munkaigényessége

A produkció munkaigényessége a
produkció alapigényessége és a dolgozók
alapellátottsága közötti viszonnyal
fejezhető ki.

A színházi produkciók munkaigényessége
között nagyok voltak a különbségek, amit
növelt a produkciók eltérő alap-
igényessége, ám csökkentett a dolgozók
eltérő alapellátottsága. A színházi pro-
dukciók munkaigényességére erősebben
hatott a dolgozók alapellátottsága, mint a
produkció alapigényessége. A produkciók
munkaigényességének különbözősége azonban
lényegesen kisebb volt, mint a színházi
produkciók alapigényességének különbözősége.

A CSSZSZK-ban az egyes kulturális
alrendszerek produkciójának munkaigé-
nyességére jelentős hatást gyakorol az
adott alrendszer dolgozói létszámán belül a
művészek létszáma. Ez azért van így, mert
a művészek munkájának helyettesítése
objektíve lehetetlen, és teljesítőképességük
extenzív növelése korlátozott. Például a
CSSZSZK színházaiban a dolgozói
összlétszámon belül a művészek létszáma
kb. 5o%, még-pedig úgy, hogy a nagyobb
együttesek-ben volt alacsonyabb, ami a
művészeti munka szolgáltató (pl.
adminisztratív) személyzettel való
ellátottságát fejezi ki. A műszaki haladás
hozzájárulhat a produkciók viszonylag
magas munkaigényességének
csökkentéséhez.

1.3. A színházi dolgozók alapellátottsága
A dolgozók alapellátottsága a produkció

alapigényességétől és a produkció
munkaigényességétől függ:

A színházi dolgozók alapellátottsága igen
különböző volt, és értékét közvetlenül
növelte a produkció alapigényessége,
valamint csökkentette a produkció el-térő
munkaigényessége. A dolgozók
alapellátottságának különbözőségére na-
gyobb hatást gyakorolt a produkció
munkaigényessége, mint a produkció
alapigényessége.

2. A színházi tevékenység eredményei-
nek mutatói

2.1. A színházak alapeszközeinek hatékonysága

A színházak alapeszközeinek produkciós
hatékonysága (amit az alapeszközök 1000,-
Kcs értékére eső látogatói számmal
mérünk) annál nagyobb, minél nagyobb a
színházi dolgozók teljesítőképessége és minél
kisebb a dolgozók alapellátottsága. A
CSSZSZK-ban a színházak alapeszkö-
zeinek hatékonyságára lényegesen nagyobb
hatást gyakorol a munkaigényesség, mint a
dolgozók alapellátottsága.

2.2. A színházi dolgozók munkájának
teljesítőképessége

A dolgozók munkájának teljesítőképes-
ségére a munka alapellátottsága és az
alapeszközök kihasználásának hatékony-
sága hat.



A színházakban a munka teljesítő-
képességére lényegesen nagyobb hatást
gyakorol az alapeszközök hatékonysága,
mint a dolgozók alapellátottsága.

2.3. A színházak ülőhelyeinek kihasználása

A színházak ülőhelyeinek (anyagi
kapacitásának) kihasználtsága az egyes
rendezvények látogatottságától függ:

A színházak anyagi kapacitásának ki-
használására igen jelentősen ható tényező

az ülőhelyek összvolumenén belül a saját
színházban felkínált ülőhelyek hányada.
Ezzel szoros korrelációt mutat a nézők
összlétszámán belül a saját színház
nézőinek hányada.

3. A színházi tevékenység gazdasági
mutatói

3.1. Nem beruházási kiadások egységnyi
színházi kapacitásra számítva

Az egységnyi kapacitásra eső nem be-
ruházási kiadásokat különböző mutatók
segítségével mérhetjük. Az előállítási
fázis és a terjesztési fázis közvetlen
összekapcsolása szempontjából különösen
előnyösnek tartjuk a felhasznált
egységnyi kapacitásra eső (azaz igénybe
vett helyre eső) nem beruházási kiadások
mutatóját.

3.1.1. A színházakban 1 igénybe vett helyre eső
nem beruházási kiadások

Az igénybe vett helyre eső nem be-
ruházási kiadások annál nagyobbak, minél
nagyobbak a nem beruházási össz-
kiadások, illetve annál kisebbek, minél
nagyobb az ülőhelyek száma, és minél
nagyobb az ülőhelyek kihasználtsága. Az
1 igénybe vett ülőhelyre eső nem
beruházási kiadások nagyságára számos
más tényező is hat:

- A nem beruházási kiadások abszolút
értékére pl. hatnak nem gazdasági ténye-
zők is, mint a színházi tevékenység eltérő
minőségi és műfaji struktúrája;

eltérő anyagi vagy munkaigényesség.
Hatnak gazdasági tényezők is, mint például
a felhasznált energia, nyersanyag árainak
különbözősége és változása; a dolgozók
bérének besorolási kategóriája; a
honoráriumok.

- Az ülőhelyek száma függ az épület
nagyságától, belső kialakításától, vala-mint
annak az övezetnek a nagyságától, ahol az
adott intézmény kulturális szolgáltatásait
nyújtja.

- Az ülőhelyek kihasználtsága az in-
tézmény működési módjától, tehát az
intézmény jellegétől, az adott szolgáltatás
iránti kereslet nagyságától függ.
Az 197o-1982 közötti időszakban az

igénybe vett helyre eső nem beruházási
kiadások növekedését (mely elérte az 57

%-ot) az alábbiak okozták:
- elsősorban a nem beruházási kiadások

általános szintjének emelkedése;
- az ülőhelyek számának csökkenése

(25%-kal).

3.1.2. A színházban 1 helyre (ülésre) jutó nem
beruházási kiadások,

Az ülőhely-kihasználás gazdasági as-
pektusára koncentrált rátekintést nyújt az
1 helyre (ülésre) jutó nem beruházási
kiadások nagyságának mutatója, mely az
adott kapacitás és a kapacitáskihasználás
visszacsatolásának mutatója. Az 1 helyre
jutó nem beruházási kiadások az

igénybe vett helyre eső nem beruházási
kiadások nagyságától és az ülő-helyek
forgásától függnek.

Az 1 helyre eső nem beruházási ki-
adások annál nagyobbak, minél na-
gyobbak az igénybe vett helyre eső nem
beruházási kiadások, illetve minél
nagyobb az ülőhelyek forgása. Az 1
helyre eső nem beruházási kiadások
nagyságára ható említett két tényező
további tényezőktől függ. A szóban forgó
kiadások növekedését (csökkenését) nem
tarthatjuk automatikusan sem pozitív, sem
pedig negatív jelenségnek.

A szóban forgó kiadások növekedése azt
a tényt tükrözheti, hogy pl. a) növekszik
az anyagi ellátottságuk; b) növekszik a
színházi dolgozók szakképzettsége; c)
felszámolták a színházi dolgozók
indokolatlan bérszínvonal-le-maradását a
népgazdaság egyéb ágazataiban
dolgozókhoz viszonyítva; d) ha az
ülőhelyek nagyobb forgása következtében
nő a kulturális szolgáltatások

kínálata, és ez később megjelenik a minő'

ség javulásában is. Az 1 helyre eső
kiadások ilyenfajta növekedését nem tart-
hatjuk negatív jelenségnek, éppen ellen-
kezőleg, előfeltételként szolgál a kulturális
szükségletek jobb körülmények,
viszonyok közötti kielégítéséhez. Igaz
viszont, hogy az i helyre eső nem beru-
házási kiadások növekedése a nem racio-
nális gazdálkodásnak, a színházi produk-
ciós tényezők nem racionális struktúrá-
jának, a színház helytelen működési
módjának, a színházak reálisan elérhető
néző közönségéhez viszonyítva a kultu-
rális szolgáltatások túlméretezésének
megnyilvánulása is lehet. Részletes
mennyiségi-minőségi elemzés nélkül nem
mondhatunk komolyabb értékelő ítéletet a
szóban forgó jelenség jellegé-ről. Az adott
problematika mélyebb megértéséhez
jelentősen hozzájárul a faktoranalízis. Ez
azt mutatta, hogy 1970-1982 között az 1
helyre eső nem beruházási kiadások
növekedését első-sorban (57%-ban) az
igénybe vett helyre eső nem beruházási
kiadások növekedése okozta.

3.2. Nem beruházási kiadások a színházi
teljesítmények egységére számítva

Az egységnyi teljesítményre eső nem
beruházási kiadásokat különböző mutatók
segítségével mérhetjük. Az újra-termelési
folyamat előállítási, terjesztési és
fogyasztási (elsajátítási) fázisának köz-
vetlen összekapcsolása szempontjából a
legkedvezőbbnek az i látogatóra eső nem
beruházási kiadások mutatóját tartjuk.

3.2.1. Az 1 színházi látogatóra eső nem
beruházási kiadások.

Az 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások nagyságára gazdasági és nem
gazdasági tényezők csoportja hat. Az

elemzés során a két csoportot külön kell
választani, mivel az első a nem be-ruházási
összkiadások alakulásába, a második pedig
a látogatottság alakulásába torkollik.

A fentiekből következik, hogy az 1
látogatóra eső nem beruházási kiadások
a) növekedni fognak, ha a nem beruházási



kiadások gyorsabban növekszenek, mint a
látogatottság, vagy pedig stagnálnak,
miközben a látogatottság csökken, illetve
lassabban csökkennek, mint a lá-
togatottság;

b) változatlanok maradnak, ha a nem
beruházási kiadások a látogatottsággal
azonos arányban növekszenek, stagnál-nak
vagy csökkennek;

c) csökkenni fognak, ha a nem beruházási
kiadások lassabban növekszenek, mint a
látogatottság, stagnálnak, mi-közben a
látogatottság növekszik, illetve gyorsabban
csökkennek, mint a látogatottság.

A CSSZSZK-ban az 1970-1982-es
időszakban az 1 látogatóra eső nem be-
ruházási kiadások növekedésére az aláb-
biak hatottak:

- elsősorban a színházak nem beruházási
összkiadásainak növekedése (a hatás 80%-
a);
 lényegesen kisebb, de nagyon fontos a

színházi nézők számának csökkenése (a
hatás 20%-a).

A CSSZSZK-ban az 1970-1982-es idő-
szakban a színházi nézők 8,8%-os csök-
kenését az alábbiak okozták:
 elsősorban az ülőhelyek számának 11

%-os csökkenése;
 az 1 lakosra eső színházlátogatások

számának csökkenése.
A Föderális Statisztikai Hivatal 1980-

ban 16 700 háztartásra (35 ezer fő) végzett
reprezentatív vizsgálatot. Eszerint a
CSSZSZK-ban a lakosságnak csak 4,9 %-a
látogat havonta egyszer színházba,
negyedévenként a lakosság 10,7%-a, néha
32,4%, és egyáltalán nem jár szín-házba a
lakosság 52%-a. Azok a személyek, akik
ritkán vagy egyáltalán nem járnak
színházba, az alábbi okokat tüntették fel
akadályként:

1. nagy a távolság a színházig, és rossz
a közlekedés (30,1%);

2. időhiány (23,3%);
3. kisgyermekekről kell gondoskodni

(15,1 %),
4. érdektelenség (14,5%); y.
egészségügyi okok (8,2%);
6. egyéb okok (6,2%);
7. pénzügyi okok (1,8%).

A fentiekből nyilvánvaló, hogy még
nagy a potenciálisan mobilizálható szín-
házi közönség. Valódi érdektelenségről
csak a színházba ritkán járó vagy egyál-
talán nem járó személyek 1/8-ánál van szó,
és - amennyiben nem változnak meg a
jegyárak - a pénzügyi akadályok
elhanyagolhatók.

Az 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások alakulása és a nem beruházási
összkiadások szintje között viszonylag
magas a korreláció. Ez azt jelenti, hogy a
kiadásokra jelentős hatást gyakorol-nak az
exogén tényezők. Az egy látogatóra jutó
nem beruházási kiadások csökkentésében
jelentős szerepe lehet a kínálat jobb
kihasználásának. (Ez a mutató az 1970-es
82,5%-ról 1982-re 84,7 %-ra nőtt.)
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a
színházak nem beruházási ráfordításai a
már kialakított produkció esetében
gazdasági jellegüket tekintve fix kiadások.
Ez azt jelenti, hogy a ki-alakított
produkció kihasználásának növelése (a
látogatottsági % növelése) nem igényel
pótlólagos kiadásokat, és közvetlenül
csökkenti az 1 nézőre eső nem beruházási
kiadások nagyságát. Amennyiben a
színházi szolgáltatások kihasználtsága
84,7%-ról (1982-es adat) 90%-ra
növekedne (1990-re), az nagy-mértékben
csökkentené az 1 tényleges nézőre eső
nem beruházási kiadásokat.

Az 1 látogatóra eső nem beruházási ki-adások
nagyságára jelentős hatást lehet gyakorolni a
színházi szolgáltatások strukturális
változtatásával. Ezeket a kiadásokat pl.
csökkenteni lehet a pénzügyileg kevésbé
igényes rendezvényekre való áttéréssel (a
kultúrpolitikai célkitűzésekkel
összhangban maradva).

3.2.2. Az 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások és a színház munkaerőforrásai közötti
összefüggések

Az látogatóra eső nem beruházási
kiadások a produkció munkaigényessé-
gétől és a dolgozók pénzügyi ellátott-
ságától (1 dolgozóra eső nem beruházási
kiadásoktól) függnek.

Az 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások annál nagyobbak, minél nagyobb
a produkció munkaigényessége

és a kulturális intézmények dolgozóinak
pénzügyi ellátottsága.

A CSSZSZK-ban a színházi produkciók
munkaigényességi tényezőjének
differenciáltsága lényegesen nagyobb,
mint a színházi dolgozók pénzügyi (nem
beruházási) ellátottságának diffe-
renciáltsága.

A színházi tevékenység intenzifikálá-
sához fontos információt nyújthat az 1
látogatóra eső nem beruházási kiadások
alakulásának faktorelemzése. E mutató
növekedését a CSSZSZK-ban 1970 és
1982 között elsősorban a színházakban az
1 dolgozóra eső nem beruházási ki-adások
növekedése okozta (a hatásnak majdnem
2/3-ában); másodsorban az
látogatásra eső munkaigényesség növe-
kedése, ami a dolgozók létszámának
növekedésével járt együtt, a színház-
látogatók számának egyidejű csökkenése
mellett (a hatásnak kb. 1/3-ában).

3.2.3. Az 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások a színházak anyagi alapijaihoz
viszonyítva

Az 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások a produkció alapigényességétől,
valamint a produkció változó és fix
költségeinek arányától függnek.

Az 1 látogatóra eső nem beruházási
költségek annál nagyobbak, minél na-
gyobb a produkció alapigényessége, és
minél nagyobb a változó és fix költségek
aránya, illetve fordítva. Más szavakkal: az
1 látogatásra eső nem beruházási ki-
adások annál nagyobbak, minél nagyobb
a produkció alapigényessége, valamint
minél nagyobb az egységnyi fix költség-
re jutó változó költség.

A nem beruházási kiadások nagyságára
lényegesen nagyobb hatást gyakorolt a
változó és fix költségek aránya, mint a
produkció alapigényessége.



3 . 2 . 4 . A z 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások és a produkció közötti összefüggés

Az 1 látogatásra eső nem beruházási
kiadások nagyságára hat a z 1 elő-adásra
eső nem beruházási kiadások nagysága is.

A CSSZSZK színházaiban a z 1 elő-
adásra eső nem beruházási kiadások
növekedését (41%-kal) az 1970-1982-es
időszakban az alábbi tényezők magya-
rázták:

- szinte kizárólag a színházak nem
beruházási összkiadásainak növekedése (a
hatás 98%-a);

- ez előadások számának csökkenése (a
hatás 2%-a).

Fontos információkhoz jutottunk az 1

előadásra eső nem beruházási ki-adások
alakulásának és a z 1 látogatásra eső nem
beruházási kiadások alakulásának
komparatív elemzésével. A CSSZSZK-ban az
197o-1982-es idő-szakban az 1 látogatóra eső
nem beruházási kiadások növekedése durván
38%-kal volt gyorsabb, mint az 1 előadásra eső
nem beruházási kiadások növekedése.

Az 1 látogatásra eső nem beruházási
kiadások nagyságának alakulására az 1
előadásra eső nem beruházási ki-adások
nagysága és az 1 előadásra eső látogatók
száma hat.

Az 1 látogatóra eső nem beruházási
kiadások annál nagyobbak, minél na-
gyobbak az 1 előadásra fordított nem
beruházási kiadások és minél kisebb a
produkció kihasználási együtthatója.

A CSSZSZK-ban az 1 látogatóra fordított
nem beruházási kiadások terén nagy
különbségek vannak. Ezek a kiadások viszonylag
magasak ott, ahol vagy nagyon magas az
egységnyi produkcióra eső nem beruházási
kiadások tényezője, vagy ehhez viszonyítva
túlságosan kicsi a produkcióegység tényezője.

Az 1 előadásra eső nézők száma függ a
nézőtér nagyságától és a férő-helyek
látogatottságának %-ától.

A színházakban az 1 látogatóra eső nem
beruházási kiadásokra hat az 1 előadásra
eső nem beruházási kiadások, valamint a
nézőtér nagysága, illetve az 1 előadásra
eső látogatottsági együtt-ható közötti
arány. Kiderült, hogy a CSSZSZK-ban
1982-ben a színházakban az 1 látogatóra
eső nem beruházási kiadások nagyságának
differenciáltságában az 1 előadásra eső
nem beruházási kiadások differenciáltsága
játszott kulcs-fontosságú szerepet, míg a
nézőtér nagyságának differenciáltsága
(annak el-lenére, hogy itt is nagy
különbségek voltak) csak másodlagos
szerepet játszott. A legkisebb hatást az
előadások látogatottsági %-ában
mutatkozó különbségek fejtették ki. A
részletes faktor-elemzés azt mutatta, hogy
a CSSZSZK-ban az 1970-1982-es
időszakban a szín-házakban az 1 látogatóra
eső nem beruházási kiadások 53%

-os

növekedését az alábbiak okozták:
- elsősorban az 1 színházi dolgozóra eső

nem beruházási kiadások növekedése (a
hatásnak majdnem 60%-a);

- az 1 előadásra eső munkaigényesség
növekedése (a hatásnak kb. 15 %-a);

- a nézőtér átlagos nagyságának csök-
kenése (a hatásnak kb. 30%-a), de ezt a
csökkenést fékezte az előadások átlagos
látogatottsági %-ának növekedése.

3
.
3

.
A z állam hozzájárulása a színházak nem

beruházási kiadásainak fedezéséhez

3.3.1. Az állam hozzájárulása az 1 ülő-helyre
eső nem beruházási kiadások fedezéséhez

A CSSZSZK színházaiban az 1970-
1982-es időszakban az 1 helyre eső
dotáció 78%-os növekedését az alábbi
tényezők okozták:

a) elsősorban (több mint 80%-ban) azok
a tényezők, melyek a dotáció ab-szolút
szintjének alakulására hatottak, különösen
a bér-, anyag-, energiaköltségek stb.
emelkedése, a viszonylag stabil saját
bevételek árszínvonala mel-

lett; ez többek között a színházi tevé-
kenység gazdasági önellátási %-ának
csökkenéséhez vezetett: 1970-ben a nem
beruházási kiadásokat saját bevételből
31%-ban tudták fedezni, 1982-ben már
csak 12,5%-ban;

b) másodsorban, de igen jelentősen a
színházi férőhelyek számának csökkenése
(a hatásnak kb. 20%-ában).

3.3.2. Az állam hozzájárulása az színházi
látogatóra eső nem beruházási kiadások
fedezéséhez

Az állami dotáció az 1 látogatóra eső
nem beruházási kiadások fedezéséhez annál
nagyobb, minél nagyobb a dotáció
összvolumene, illetve minél kisebb a
látogatók száma.

Az elemzés azt mutatta, hogy a
CSSZSZK-ban az 1970-1982-es idő-
szakban az 1 színházlátogatóra eső állami
dotáció cca 75%-os növekedését az alábbi
tényezők okozták:

- elsősorban a színházi tevékenység nem
beruházási kiadásainak fedezéséhez
szükséges állami dotációigény általános
növekedése (a hatásnak kb. 85%-ában;

-- másodsorban a színházlátogatók
számának csökkenése (a hatásnak cca 15%-
ában).

3.3.3. Az állam hozzájárulása az 1 előadásra
eső nem beruházási kiadások fedezéséhez

A CSSZSZK-ban az 1970-1982-es
időszakban az 1 előadásra eső nem
beruházási kiadások fedezésére nyújtott
állami hozzájárulás 60%-os növekedését az
alábbi tényezők okozták:

- szinte kizárólag a színházak nem
beruházási összkiadásainak fedezéséhez
nyújtott szükséges állami hozzájárulás
növekedése (a hatásnak 98%-ában);

- a színházakban tartott előadások
számának csökkenése (a hatásnak kb. 25%-
ában).

Az 1 előadásra eső nem beruházási
kiadások fedezésére nyújtott állami hoz-



zájárulás az 1 látogatásra nyújtott
hozzájárulás nagyság ának meghatározó
tényezője, ezért a kettőt összefüggéseik-ben
kell vizsgálni.

Az 1 látogatásra eső dotáció az 1
előadásra nyújtott dotáció nagyságától,
valamint az előadás látogatottságának
nagyságától függ (ez utóbbi tényező pedig
az átlagos nézőtértől és a látogatottság %-
ától). Minél nagyobb az elő-adásra
nyújtott dotáció, minél kisebb az átlagos
nézőtér és az előadás látogatott-sági %-a,
egyéb egyenlő feltételek mellett annál
nagyobb az 1 látogatásra nyújtott dotáció,
és fordítva.

A CSSZSZK-ban az 1970-1982-es
időszakban a színházakban az i látogatóra
eső állami dotáció növekedésé-nek
részletes faktorelemzése azt mutatta, hogy
a növekedést az alábbi tényezők okozták:

- az 1 előadásra nyújtott állami dotáció
növekedése elsődlegesen (a hatásnak
majdnem 85%-ában) ;

- másodsorban a nézőtér csökkenése (a
hatásnak majdnem 25%-ában), mi-közben

- az előadások látogatási %-ának nö-
vekedése a dotációnövekedést fékezte.

Összefoglalás

A kulturális tevékenység intenzifikálási
folyamatának vizsgálatakor és irá-
nyításakor sajátos szerepet játszanak a
társadalmi-gazdasági mutatók. Nagy-
mértékben támogathatják ezt a folyamatot,
de ellentétes hatást is kifejthetnek. „A
kiadások és eredmények helytelen mérési
módszereinek alkalmazása a gazda-sági
tevékenységet felesleges költségek felé,
imaginárius eredmények hajszolására
orientálja, ellentéteket szül az .. . érdekek
között." V. V. Novozsilov. Méřeni
nákladů a výsledkú. Praha, 1972. p. 15.
Éppen ezért a tudományos módszereken
alapuló társadalmi-gazda-sági
mutatórendszer tökéletesítése az
intenzifikálási folyamat sikerességének
egyik elengedhetetlen előfeltétele a kul-
turális ágazatban is.

A színházak intenzifikálásának és
társadalmi-gazdasági hatékonyságának
elemzésével még csak a kezdetek kezdetén
tartunk. Ezeket a kérdéseket akkor tudjuk csak
sokoldalúbban és mélyebben elemezni, ha:

- a művelődés-gazdaságtanon (de a

kultúrával foglalkozó többi tudomány.
ágon) belül is elmélyültebb lesz a szóban
forgó elemzéseknek az elméleti-
metodológiai kiinduló alapja;

- a szociológiai kutatások és a műve-
lődés-gazdaságtani kutatások jobban kap-
csolódnak egymáshoz, mivel enélkül még
csak nem is gondolhatunk a társa-dalmi
hatékonyság kultúrpolitikai di-
menziójának mérésére és elemzésére.

A színházakban a gazdasági potenciál
kihasználásának intenzifikálási folyama-
tára több tényező hat:

- a produkció feltételeinek kialakítási
fázisához tartozó tényezők (az optimális
színházi hálózat kialakítása, a színházak
anyagi és személyi ellátottsága);

- a produkció feltételeinek kihasználási
fázisához tartozó tényezők (a meg-levő
színházi kapacitások jobb, bár nem
mindig legnagyobb mérvű kihasználtsága,
tekintettel a kultúrpolitikai érdekek fő
irányvonalaira, az anyagi és személyi
tényezők arányosságára, struktúrájuk
javítására, a produkció anyagi és személyi
tényezőinek racionálisabb kihasználása
stb.);
 a színházak bővített szocialista újra-

termelési folyamatának elosztási fázisával
kapcsolatos tényezők (különösen az
állami dotációs politika és árpolitika
tökéletesítése);
 a színházak bővített szocialista újra-

termelési folyamatának fogyasztási fázi-
sával kapcsolatos tényezők (a kulturális
szükségletek, különösen az esztétikai ne-
velés alakításához szükséges gazdasági
feltételek intenzifikálása, a színházláto-
gatottság feltételeinek javítása, kezdve a
külön színházi közlekedéssel, parkolási
lehetőségekkel stb.).

A színházi tevékenység intenzifikálásának
kulcsfeladatai :

a) a társadalmi és egyéni kulturális
szükségletek hierarchiájában a színház
által betöltött hely elemzése;

b) egyfelől a társadalom kultúrpolitikai
érdekei és a lakosság színházi érdek-
lődésének elért foka, másfelől a színház
anyagi és szellemi potenciálja közötti
problémák folyamatos megoldása;

c) a színházakban az eszközképzési és
felhasználási folyamat tervezésének tö-
kéletesítése;

d) a színházi potenciálok hatéko-
nyabb felhasználásának ösztönzése;

e) jobban össze kell kapcsolniuk a
kulturális irányító szerveknek a színházi
dolgozók kezdeményezéseit a társadalom
kultúrpolitikai érdekeinek biztosításával.

LEHOTA JÁNOS

A Bánk bán szereplőinek
magatartásvázlata*

Mindenekelőtt azt kell eldöntenünk, hogy
szerelmi vagy történelmi dráma-e a Bánk
bán. A mű ugyanis szerelmi drámát is
tartalmaz, mivel azonban a szerelem -
bármennyire is hangsúlyos szerepet kap -
csak eszköze a politikának, a Bánk bán
csak történelmi drámaként lehet teljes.

Miben áll a mű történelmidráma-
jellege? Abban, hogy a nemzetfogalom
tartalmát értelmezi újra, és ezzel össze-
függésben határozza meg a királyi hata-
lomnak azt a formáját, amely a független
nemzetállam létezését eredményezi. A drá-
mában sem az uralkodó, sem más személy
vagy testület nem fejezheti ki ön-magában
a nemzet érdekeit, következésképpen
minden személyes érdekből fakadó
cselekedet a nemzet érdekeivel ellen-
tétesnek minősül. Sem Endre személye,
sem Tiborc, sem Petur, sem a bojóthiak,
sem Bánk nem azonos a nemzettel - a
nemzetet együttesen alkotják. Ez a nem-
zeti egység kívánja a királyi hatalom új
formáját.

Az idegen elnyomás elleni harc módja is
más, ha az elnyomás a társadalom
egészére hat. Ez esetben ugyanis eltűnnek
a feudális társadalom egyenlőtlenségei,
mert mindenki egyformán az idegen
hatalom áldozatává válik. Tehát Gertrudis
„uralma" egységesen kisem-mizetté tette
az országot, hiszen mindent elvett a
magyaroktól. Ezáltal viszont nemzetet is
teremtett, hiszen a feudalizmus szemben
álló osztályai, a Tiborcok, a Peturok és az
itt élő idegenek is egymásra találtak. Ezért
olyan főhatalom-ra van szükség, amely
felismeri ezen új viszonyok lényegét, azt,
hogy az idegen elnyomás megszüntetése
közös érdek.

Ennek megfelelően történelmi személy
csak az lehet, aki a nemzetet egységbe
tudja fogni, aki képes a saját személyes
érzelmein felülkerekedni. Ez a történel-

* Az itt olvasható tanulmány egy terje-
delmes, a dráma minden aspektusára ki-
terjedő elemzés egyik - rövidített - részlete.
A szerző nézetei számos ponton újszerűek,
a mű színpadra állításában is termékenyítő-
en hatók lehetnek.


