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„végső eredmény"-nek nevezhetünk. Az
előadást. A színház másik felét, a nézőte-
ret. Erkölcstelen elbocsátani vagy másik
színházba küldeni a színészt, antihumá-
nus meghatározott időre kötni vele szer-
ződést, könyörtelenség nyugdíjba küldeni
őt. De humánus, erkölcsös dolog
kevesebb művészetet nyújtani annak,
akiért ez az intézmény, a színház létezik!

Úgy vélem, az a körülmény, hogy a
Művész Színház szervezete évtizedeken
keresztül nem újult meg, nemcsak alapítói
nemes hagyományainak mond ellent, de
az egyszerű józan észnek is.

A színház a társadalom csodálatos mo-
dellje! Ha miniatűrben, bizonyos sajátos-
ságokkal meg akarják szemlélni, mi is a
„peresztrojka", mik az eredményei és a
hiányosságai, nézzék meg, mi megy vég-
be a színházakban, köztük például a
Művész Színházban.

A pártbizottság, a szakszervezet ülé-
seinek és tanácskozásainak egymást kö-
vető sora, hírek, pletykák, levelek, névte-
len feljelentések.. , Végül a szavazás.

De hát el lehet-e a művészetben bár-
mit is dönteni szavazással?

Nem, itt mi valamit nem gondoltunk
végig a megkezdett „kísérlet" körülmé-
nyei között. A többség demokráciája a
színházban könnyen, mondhatni kitapo-
sott úton vezethet a középszer demokrá-
ciájához, a balettkar uralmához a szólis-
ták fölött.

Azt mondják, Jefremov hibákat köve-
tett el. Természetesen. Ki nem követett el
hibákat, különösen ilyen feszített alkotói
életút mellett? Azt mondják, Jefremovnak
vannak fogyatékosságai. Mintha Szta-
nyiszlavszkijnak, Nyemirovicsnak, Mejer-
holdnak nem lettek volna.

Jefremov dolga nehéz. De kiállja a próbát.
Az újonnan létrehozott színházművé-

szeti szövetségek és a vezető szovjet drá-
maírók becsületére legyen mondva, riadót
fújtak, beavatkoztak, nem hagyták magára.

...Nemrég történt. Valamiért ottho-
nában kerestem fel. Csend van, a bejárati
ajtó valamiért nyitva. Látom, ahogy a
nyitott konyhában két férfi - apa és fia -
halkan beszélget (a szavakat nem hallot-
tam), és vagy kései vacsorához terít, vagy
leszedi az asztalt... Nyikolaj Ivanovics
Jefremov, aki már nagyon rosszul lát,
ugyanolyan bölcs, ironikus, szellemes,
mint harminc évvel ezelőtt. Nemrég ünne-
pelte 90. születésnapját. Es Oleg
Nyikolajevics Jefremov elnyűtt arccal,
végtelenül fáradtan.

(Szeredás Ágnes fordítása)

(Megjelent a Szovjetszkaja Kultúra 1987
február 12-i számában.)

MEGYERI LÁSZLÓ

A bűvös pénzmaradvány
összetevői és manipulálása

A színház maradványérdekeltségű költ-
ségvetési szerv. Ez a besorolás meghatá-
rozza azokat a gazdálkodási feltételeket,
a szabályozott környezetet, melyben a
színháznak léteznie, gazdálkodnia kell. A
19/1980. (IX. 27.) PM. számú rendelet és
annak módosításai adják az alap-
feltételeket, s azokat a szakmára vonat-
kozó szabályokkal a 133/1983. MM.-PM.
számú együttes utasítással módosított
203/1981. MM.-PM. rendelet látja el. (Az
55/1985. [XII. 28.1 PM. rendelet „fazoní-
rozása" még várat magára.)

Jó-e ez a feltételrendszer a színházak-
nak, illetve minden színháznak egyforma
feltételeket teremt-e? Ez a kérdés mosta-
nában került előtérbe. Megindult a jelen-
legi szabályozás felülvizsgálata, korsze-
rűsítése. Itt van tehát az alkalom, hogy
lenyesegessük vadhajtásait. A gazdálko-
dási feltételek rugalmasabbá válásával
adott volt mindenki számára - mindenki
alatt értve a művészeti és gazdasági veze-
téseket - a feladat : élve a szabadabb lehe-
tőségekkel bizonyítani, hogy alkalmasak
vagyunk új szemléletű vezetésre, gazdálko-
dásra, tudunk élni azzal, gyarapodni belő-
le. Írásommal a dr. Koncz Gábor tanul-
mányával elindított színházi gazdálkodási
vitához szólok hozzá (SZÍNHÁZ, 1984.
május és június). Elemzésem első-sorban
Nyikos István fejtegetéseihez kapcsolódik
(SZÍNHÁZ, 1984. december).

Természetesen nem egyforma a vállal-
kozókedv, a kockázatvállalási készség, a
rugalmasság. Előbb-utóbb azonban min-
denki megtanulta, és ha nem is kihasz-
nálni, de használni az engedékenyebb
szabályozást, tehát meg kellett volna in-
dulnia egy nivellálódásnak. Ehelyett diffe-
renciálódás következett, élesedtek a kü-
lönbségek. Egyik feltevésem, hogy nem az
eltérő vezetési reagálások eredményeztek
különbségeket az indulásnál, hanem a ki-
használhatóság különböző mértéke. A jó
start nagy előny egy vitorlásversenyen,
de ott is tilos elfogni a szelet a vetélytárs
elől, ilyenkor jön a diszkvalifikálás. Egy
rossz rajt nem lehet a későbbi törekvések
gátja, főleg nem, ha közben cserélődött a
hajó személyzete. A cél az lenne, hogy a
színház esetében is egyenlő feltételeket

teremtsünk; ha szükséges, vezessük be a
hendikepversenyt, kijelölve azt az előnyt,
amivel a - szerintem konstruáltan - gyen-
gébb legközelebb lendületet vehet. . . Azt
azonban, hogy egyenlőtlenek a feltételek,
be kell bizonyítani.

Felesleges hangsúlyozni, hogy egyre
inkább anyagiassá váló korunkban min-
dennek ára van. Az értéket jól meg kell
fizetni, legyen az fizikai vagy szellemi
teljesítmény, alkotó- vagy szakmunka.
Ehhez pedig sok pénz kell. A mennyiség
tehát itt átcsaphat minőségbe. A sok pénz-
hez jutás feltételei azonban - szerintem - ma
nem egyformák az egyes színházaknál.

A színháznál semennyi pénz nem elég.
Ez a megállapítás igaz, párhuzamba lehet
állítani hétköznapi életünkkel. Minden-ki
jövedelme szerint költ életének fenn-
tartására, passzióira, illetve mindenki egy
kicsit többet. S aki ma megszokott egy
szintet, reáljövedelmének emelkedésével
automatikusan emeli azt. Úgyanígy
funkcionál a színház is. A vezetőség be-
állítja életét egy adott költségvetési ke-
rethez, megállapítja az előadás- és bemu-
tatószámot, az érdekeltségi rendszert.
Nagyon fontos az érdekeltségi rendszer,
hiszen a dologi javakon túl a szellemi
javak oda vándorolnak - tisztelet a ritka
kivételnek -, ahol a többletteljesítmény
anyagi megbecsülést is nyer. Mai szín-
házi érdekeltségi rendszerünkben az anya-
gi érdekeltség egyik legfontosabb tápláló
forrása a pénzmaradvány. Vizsgálódásom
első lépésben a pénzmaradvány keletke-
zésének lehetőségeit boncolgatja, mint az
egyenlőtlenség egyik legfőbb okát.

A színháznak a költségvetési év végén
képződő - és felülvizsgálat után elfoga-
dott - pénzmaradványa az alábbi részek-
re oszlik:
 10%-át a felügyeleti szerv
elvonhatja
 27%-ából tartalékkeretet képez
 63%-át jutalmazási és szociális-kul-

turális célokra fordíthatja. Ez határozza
meg tehát a következő évi jutalmazást, hi-
szen a béralapban tervezhető I% személyi
ösztönzési keret és az 1%-nyi tervteljesítési
jutalom komoly ösztönzésre nem ad lehe-
tőséget. Számolhatunk persze az év köz-
beni bérmegtakarítás e célra történő
átcsoportosításával. A vezetők jutalom-
keretét azonban év elején, a beszámoló
leadásakor állapítják meg, ami az éves
összjutalmazási keret 10-25%-a, a bér-
megtakarításból való átcsoportosítás pe-
dig év elején nem látható nagyságrend. A
színház dolgozóinak tehát (és elsősorban a
vezetőknek) az érdeke a minél nagyobb
pénzmaradvány.



Egy példán szeretném levezetni azt a
skizofrén helyzetet, amibe ez az érde-
keltségi rendszer a gazdálkodókat hozza.
Vizsgálatomat, csak a budapesti színhá-
zak adatait figyelembe véve (ebből is
kihagyva az Állami Bábszínházat és a
Szabadtéri Színpadok Igazgatóságát), 13
társulatra és az ehhez tartozó 16 épület-
re végeztem el. Számítási alapként hol a
társulatok számát, hol pedig az épülete-
ket használom, az egyes vizsgálati terüle-
tek jellegétől függően. Meggyőződésem,
hogy a más vetítési alap nem okoz a
következtetéseknél zavart.

Égy elméleti színház példájával számo-
lok. Ez a színház az említett 16 épület
1984-es adataiból nyerte jellemzőit (a
Tudományszervezési és Informatikai In-
tézet adatai alapján).

Főbb számai:

 összkiadás 27 millió forint
 állami támogatás 16 millió forint
 béralap 11 millió forint
 átlaglétszám 128 fő
 előadásszám 393

ebből vidéki előadás 81
 férőhely 517

Tételezzük fel, hogy konstruált szín-
házunk vezetősége 15 000 Ft éves juta-
lom (körülbelül 2 havi alapbér) kifizeté-
sét tűzte ki célul. Ez esetben körülbelül
1700000 Ft jutalomkeret kitermeléséről
kell gondoskodnia a pénzmaradványból.
Éhhez - feltételezve, hogy a 63% 10%-át
használják szociális-kulturális célokra -
3 millió forint pénzmaradvány szükségelte-
tik. Feltételezve, hogy ez sikerül, számít-
suk ki ennek további megoszlását (ké-
sőbbi számításainknál még használni fog-
juk az adatokat):

 10%-a központi elvonásra kerül,
ami 300 000 Ft (ezt természetesen
valamilyen ürüggyel a színház igyekszik
visszakérni)
 a maradék 30%-a tartalékképzést

szolgál, mely alapszerűen kezelendő, ez
810 000 Ft
 a további 70% 10%-a szociális-

kulturális célokra kerül, ez 190000 Ft
 a többi jutalmazási alapba kerül,

nevezetesen 1700 000 Ft.

E feltételekkel az éves jutalmazási
keret 1700 000 Ft, plusz a béralapba
tervezhető kb. 110 000 Ft és a hasonló
nagyságrendű tervteljesítési jutalom,
összesen 1920 000 Ft, ami fedezi a 128
fő x15 000 Ft-ot.

Ezt a 3 millió forintot azonban a színház
vezetésének ki kell termelnie, mégpedig le-

hetőleg minden évben, hiszen a dolgozók
által megszokott ösztönzési rendszert a
Munkaügyi Szabályzat előírásai teszik
kötelezővé, a jutalmat pedig a belső el-
várások tartják azonos szinten. Sokkal
többet azonban nem érdemes kitermelni,
hiszen ezzel saját magának teremt maga-
sabb bázist a vezető. A pénzmaradvány,
mint a személyi ösztönzés alapfeltétele,
kötelezettségeket ró a vezetőre (nevez-
zük kitermelési kötelezettségnek), és
egyben nagyságrendjének állandósága -
mint elvárás - manipulációra kényszeríti.
Miből keletkezhet ez a bűvös összeg, és
hogyan manipulálható nagyságrendje?

Négy olyan tényezőt határozhatunk
meg, amely alapvetően befolyásolja a
pénzmaradvány keletkezését és nagyság-
rendjét. Ezek az alábbiak:

 a kiadások csökkentése (megtakarítás)
 a bevételek túlteljesítése
 konstruált pénzmaradvány
 állami támogatás.

Vizsgáljuk meg szerepüket a pénzmarad-
ványban!

A megtakarítás

A színház éves költségvetésből gazdál-
kodik. Ez a költségvetés tartalmazza az
üzemelés, fenntartás kiadásait és a pro-
dukciók bekerülési költségeit, valamint
folyamatos játszásának költségeit. A ki-
adási oldalon tehát szétválik az intéz-
mény- és a feladatfinanszírozás.

Első probléma azonban az, hogy -
színházanként, változó időpontban - ezek
a költségvetések elvesztették realitásukat.
A terv alapkövetelménye a realitás. A
színházak költségvetése azonban évek
óta úgy áll össze, hogy az előző évi
eredeti előirányzatokat figyelembe véve,
növelve a feltétlenül szükséges szerke-
zeti változási és szintre hozási hatások-
kal, x %-nyi dologi és y %-nyi bérösszeg-
gel megemelve azt, határozzák meg a ki-
adási főösszeget, a béralapot és a saját
bevételt (illetve az állami támogatást). A
költségvetés elszakad tehát a realitások-
tól, hiszen miért ne tételezhetnénk fel,
hogy egy színház következő évi felada-
tait (például bemutatószám) csökkenti,
és így költségei is csökkennek, illetve fel-
adatnövekedés vagy egyéb ok miatt ki-
adásai nemcsak a felügyelet által számí-
tott mértékben növekednek.

Lemondani senki nem fog pénzről,
mivel ugyanezt nem tételezheti fel más
színházvezetőkről sem, s nem számíthat

arra, hogy egy-két év múlva fordított
helyzetben a mostani mínuszt pluszként
visszakapja. Marad mint tervezési meto-
dika a bázisszemléletű tervezés.

Élfogadásra kerül tehát a költségvetés,
ami mellett minden gazdasági vezető író-
asztalában vagy agyában létezik egy „ár-
nyékköltségvetés'; ami tartalmazza azokat
a számokat, amik a feladatvállalás
költségfedezetét jelentik. Adott a feladat,
biztosítani kell a pénzügyi keretet. (A
későbbiek során foglalkozom még e ke-
retek előteremtésének reális és konst-
ruált módszereivel, most azonban ma-
radjunk a megtakarításnál.)

A színház látványigényes és pénzigé-
nyes műfaj. A társulat, a művészeti veze-
tés, az alkotók és a politikai-művészi irá-
nyítás érdeke, hogy bizonyos előadáso-
kat sok néző lásson. A gazdasági vezetés
érdeke is ez. Egy jó színvonalú előadást -
híre, szakmai visszhangja miatt - több
néző néz meg. Nem biztos azonban, hogy
a drágább előadás jobb előadás. Kevés
kivételtől eltekintve a bemutatóig (vagy
akár az első három-négy előadásig) nem
derülnek ki egy előadás értékei, keresett-
sége. Nincs tehát eldöntötten jó és rossz
előadás, van viszont - ha feltételezzük a
tervezést a színházban drágább és
olcsóbb produkció. A gazdasági vezető
azonban mindkettőnél spórolni kényte-
len, két okból is. Egyrészt hátha nem éri
meg a beléfektetett energiát és
pénzmennyiséget, másrészt hátha
szükség lesz a következő produkció
„feltupírozásához" a pénzre. Még mindig
nem került eddigi okfejtésemben elő az
éves megtakarítás lehetősége,
véleményem szerint illuzórikus is, hiszen
a jelenlegi tervezési módszer kiszipolyozta
a színházak minden létező tartalékát.

A korábbi példánk 3 millió forintnyi
pénzmaradványa az összkiadás 11%-a.
Elképzelhetetlen, hogy ekkora összeget
ma egy színház - bármilyen okos és taka-
rékos felhasználással - ki tudjon gazdál-
kodni!

A bevételek túlteljesítése

A költségvetés másik oldalát a bevételek
teszik ki. A bevétel tovább osztható saját
bevételre és állami támogatásra. A saját
bevételen belül is külön kell választani a
jegybevételt (ide értve a tájelőadások be-
vételét is) és az egyéb bevételeket.

Míg a kiadásoknál sérelmesen, itt cin-
kos összekacsintással vesszük tudomásul a
tervezési alapszabály megsértését, az alul-



tervezést. A színház működésének alap-
vető bevétele a jegybevétel, amely a szín-
ház befogadóképessége, a látogatottsági
százalék, az átlaghelyár és az előadás-
szám szorzatából áll. E három tényező
lehetőséget ad arra, hogy a színház túltel-
jesítse a bevételi tervét. Nézzük őket
sorra.

Az előadásszám túlteljesíthető,
amennyiben az adott előadás költségei
alatta maradnak a kiadásainak. Ez tehát
egy inkább létszámhoz és egyéb
tényezőhöz kötött lehetőség, ritkán veszi
figyelembe a művészi értékeket. A mai
átlagos elő-adásszám mellett - példánkban
312 anya-színházi előadás - és kalkulálva
a költségek és kiadások közötti
különbözetet, aligha ítélhető reális
többletbevételi forrásnak a többletelőadás.

Az átlaghelyár az egyik igazán alkalmas
tényező, mellyel többletbevétel állít-ható
elő. A későbbiek során ki fogok térni az
egyes színházak eltérő lehetőségeire is, itt
azonban csak azzal a tervezés-beli
ellentmondással kívánok foglalkozni,
hogy a következő éves terv nem az előző
év tényszámai alapján alakul ki, hanem az
előző év bázisából. Azt kell tehát
„kimutatni", hogy miért egyezik meg,
illetve miért növekszik csak szerény
mértékben a bevétel az előző évhez
képest. Egyetlen színház sincs, amelyik a
valóságnak megfelelően tervezné az emelt
helyárú előadásainak számát és arányát,
az emelés mértékét. Legújabb tapasztalat,
hogy áthágva az árhatósági jogkör adta
korlátokat (az egyébként helytelen egy-
séges szabályozással kialakított) 15%
átlaghelyár-növekedést is túllépik. Az élet
„hozzáigazítja" a gyakorlatot a rea-
litáshoz.

Harmadik lehetőség a látogatottság
alátervezése. Ismereteim szerint 70-től
90%-ig terjed ma a tervezett látogatott-
ság. Ezt mindenhol túlteljesítik, a követ-
kező évi tervek kialakításánál azonban
nem a realitással, hanem az előző évi
szinttel számolnak (ha kell, persze érv is
akad hozzá mindig). Ez az egyik legfőbb
többletbevételi forrás. Feltételezve egy
80%-os tervszintet és 90%-os teljesítést,
elméleti színházunknál (ha csak jegybe-
vételnek tekintjük a saját bevételt) ez
1375 000 Ft többletbevételt jelent.

Érdemes. foglalkozni azokkal a többlet-
bevételi lehetőségekkel is, melyek nem kap-
csolódnak közvetlenül a színház alapfel-
adatához, költségvetésének azonban szer-
ves részét képezik. A különféle bérletidíj-,
reklám- és egyéb bevételek elenyésző

részt jelentenek a tervben. Túlteljesítésük
azonban jelentős. A színházépület
bérbeadása rövid távon kedvező, hosszú
távon vizsgálva esetleg kedvezőtlen ha-
tású is lehet. Az adott időszakban több-
letjövedelmet biztosít a színház műszaki
és adminisztratív dolgozóinak, és nincs
hátrányára (vagy legalábbis ritkán) a
művészeti állománynak. Hosszabb távon
azonban az épület elhasználódásához
vezet. A remélt és befolyt nyereséget
mindenki feléli, tartalékolásra nincs is
módja, még kevésbé arra, hogy fedezze a
leépülés - ki nem mutatható - költségeit.
Egy színház bérleti díját egyértelműen a
nézőtér befogadóképessége határozza
meg, ami tapasztalatok szerint közel azo-
nos arányt mutat a költségekkel. A másik
jelentős arányú többletlehetőség a rek-
lámbevétel. A művészeti vezetés megíté-
lésétől függ, hogy hozzájárul-e reklám-
függöny feltételéhez, fotó, hirdetés köz-
léséhez a műsorfüzetben. Ez tehát szín-
házanként - és vezetésenként - változó
összeg és nagyságrend.

Kitermeltük tehát körülbelül azt az
összeget, ami pénzmaradványként szük-
séges a következő évre. Nézzük, mik is
ezek az elméleti színházunknál? Csekély
hányadú kiadási megtakarítás; többlet-
előadásból keletkező, szintén elenyésző
mértékű bevétel; átlaghelyár-emelésből
kitermelődő 1100 000 Ft és a látogatott-
ság túlteljesítése 1375 000 Ft; valamint a
reklám- és bérletidíj-bevételek. Ez a
többlet a tervezés rendszeréből adódóan
előre kiszámítható. Mi van azonban abban
az esetben, ha hiba csúszik a számításba,
túllépjük a kiadásainkat, nem teljesítjük a
bevételi terv valamelyik komponensét?
Két tényező - melyek leginkább szintező
szerepet töltenek be - vizsgálata még
hátravan!

A konstruált pénzmaradvány

A pénzmaradvány a színház december
31-i egyenlege, módosítva az áthúzódó
kiadásokkal. A meghatározás felfedi azo-
kat a pontokat, ahol konstruálni lehet ezt
az összeget.

Időrendi sorrendben haladva, maga a
számlaegyenleg kialakulása is egy köz-
gazdasági meggondolás eredménye. Esz-
mefuttatásom korábban leírt pénzma-
radvány-számítását minden gazdasági
vezető elvégzi, illetve a „vérében van" az
az összeg, amit neki produkálnia kell. Az
utolsó negyedév a tettek ideje - fel-
tételezve egy addigi ésszerű gazdálkodást
és folyamatos nyomon követését -,

ekkor lehet hathatósan beavatkozni a
pénzmaradvány kialakulásának nagyság-
rendjébe.

Szeptember végén, október elején fel-
mérhető a színház addigi kiadásainak
mértéke, a kintlevőségek nagysága, a vár-
ható számlák összege. Elkezdődhet a já-
ték a számokkal és a számlákkal.
Amennyiben a színház megkapta a
ráhagyott támogatást, úgy sürgetheti
bevételeit, vagy visszafoghatja azokat (a
módszer-tani ismertetést nem érzem
feladatom-nak). A kiadások - szerény
késedelmi kamat felvállalása mellett -
átvihetők a következő évre, ha pedig sok
a pénz, elő-számlázás, előleg átutalása
mindig meg-oldható. A szarkasztikus
hangnem, mellyel tálalom a mindenki
által ismert lehetőségeket, esetleg azt
sugallja, hogy nem értek egyet a
módszerrel. Szó sincs erről, sőt
elismertté tételét szorgalmazom.

Az előbbiek azt jelzik, hogy az általam
utolsóként leírt pont - bár logikai csavar-
ral való - kapcsolódása csak az úgyne-
vezett szegény színházakat érinti, még-
sem funkcionál a normál logika szabályai
szerint.

Az állami támogatás

Feltétlenül szükségesnek érzem elővenni
előző indoklásaim néhány elemét, hogy
megvilágítsam e paradoxonnak tekinthető
elem tényleges létezését.

A terv reális, hangzik az első kiindulási
pont. A reális tervtől való eltérés művé-
szileg indokolható, vagyis politikai-ideo-
lógiai súlyától függően támogatás kérhető
hozzá (ez természetesen igaz a ki-adások
kiegészítésére vagy az esetleges bevételi
kiesésre).

A tervtől való eltérési igény nem a
tényszámokkal kerül összevetésre, ha-
nem a tervvel. A mecénás tehát ezen a pon-
ton beleesik a saját csapdájába. A bázis-
szemlélet, melyet (kényelmi szempon-
tokból vagy koncepció híján) érvényesít,
ez esetben a színháznak kedvez.

Mire kérhet a színház többlettámoga-
tást? Leggyakoribb formája a produkciós
támogatás. Egy adott darab bemutatójá-
hoz megfelelő indoklással mindig kimu-
tatható a költségtöbblet (szinte felesleges
utalni a költségvetések alátervezett-
ségére). Újabb ellentmondás, hogy a tá-
mogató szerv, mely év végén elbírálja a
pénzmaradványt, szemet huny afelett,
hogy az év közben többletet kérő év vé-
gén jelentős többletet (pénzmaradványt)
mutat fel. Kérhető még támogatási több-



let az üzemelési fenntartási kiadásokra,
ezek azonban általában megalapozottab-
bak, így ténylegesen felhasználásra ke-
rülnek. A logikai ellentmondáson túl
újabb hibalehetőség a többletelosztás
metodikájában rejlő ellentmondás.

Ki kérhet produkciós támogatást, illetve
a fenntartáshoz szükséges pótelőirány-
zatot? Ki kér pótelőirányzatot? Min-
denki!!!

Égy olyan mechanizmus részei vagyunk,
melyben - a kiszámítható alapok hiányá-
ban - a szubjektív megítélések kerülnek
előtérbe. Annak is kötelessége kérni, aki-
nek nincs rá szüksége, hiszen a fontosság
egyfajta megítélési tényezője a fontos-
ságtudat, az állandó jelenlét. Mennyiségi
gondolkodásunkban háttérbe szorulnak a
minőségi jellemzők, egy-egy előadás ér-
tékét a köztudatban a játszási szám, a
bekerülési költség határozza meg. Ritka
az, amikor a művészi érték találkozik a
mennyiségi mutatókkal (bár ez ügyben is
számíthatunk az előzőket is motiváló
közép-európai sznobizmusunkra).

Örök érv, hogy a tudatformálás támo-
gatása és az egyes kinevezett színházve-
zetők önállóságának biztosítása műsor-
politikai ellentmondásokat szülhet. Szük-
ség van tehát egy központi tartalékra,
mellyel az ideológiai irányítás szempont-
jait figyelembe véve lehet támogatni a
színházakat, produkciókat. Nem az elgon-
dolással van bajom, hanem a nagyság-
renddel. Ez az összeg (általam nem látott
adatok szerint) 10%-nyi nagyságrendű.
Véletlen, de sokatmondó megegyezés ez a
szükséges pénzmaradvány arányával. Ha
hozzáveszem a szerintem kitermelhető
többleteszközöket, 20% körüli az az
összeg, ami - egy más konstrukcióban
jobban elosztható - tartalékként jelent-
kezik ma a színházi gazdálkodásban.

Kevés-e a pénz ma a színházaknál?
Gondolatmenetemből logikusan adódik a
válasz, hogy nem, csak rosszul van
elosztva. Nem kívánom a költségvetési
keretek újraelosztását, nem kívánom,
hogy bármelyik színház is rövidüljön a
jövőbeli újraelosztásnál. Csak azt szeret-
ném, ha egyenlő feltételeket lehetne terem-
teni az egyes színházak gazdálkodásához,
nem vezetne egyes kultúrpolitikai fel-
adattal rendelkező intézmények diszkri-
minálásához a mai elnagyolt finanszíro-
zási rendszer.

Nagy a feladat, hiszen meg kell indo-
kolni, alá kell támasztani azt a hipotézist,
hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer
rossz. Ha körkérdést intéznénk a színhá-

zak gazdasági vezetőihez, jelentős ré-
szük a rendszer helytelen volta mellett
voksolna. Más és más lenne azonban az
indoklás alapja.

Mi a rossz a jelenlegi finanszírozási
rendszerben? A finanszírozás (dr. Koncz
Gábor tanulmánya szerint) lehet az in-
tézmény, a feladat és bizonyos nézőkö-
zönség finanszírozása. A színház fenn-
tartása - az állam által felvállalt mecénási
funkciót betöltve - hármas célkitűzést
támogat. Ez a politikai-ideológiai, a mű-
vészi és a gazdasági feladat. Mai finanszíro-
zási rendszerünkben keverednek az elemek.

A költségvetés finanszírozása magában
hordozza az intézmény-, a feladat- és a
közönségkör támogatását. A többlettá-
mogatás is magában hordozza mindhá-
rom elemeit. A tervezhetetlenség azon-
ban kényszerítő erővel hat abba az irány-
ba, hogy az egyes strukturális eltéréseket
hamis indoklással tüntessük el. Ez a kicsit
kacifántos megfogalmazás lefordítva azt
jelenti, a tervben jelentkező eltéréseket
(például fenntartási költség alulterve-
zése) kénytelen a színház más célra kért
támogatási többlettel fedezni. Kozmeti-
kázatlanul rossz tehát a terv, és kozmeti-
kázottan rossz a felhasználás.

A megfelelő alapadatok hiánya, a való-
ságos információk szegénysége, sőt ma-
nipulálhatósága vezet a túlzott tartaléko-
lásra mind az intézmény, mind pedig a
felügyelet részéről. Nem a kevert finan-
szírozás elve ellen szólalok fel, hanem
annak tudatosítását szorgalmazom. A
mostani struccpolitika teremt újabb hi-
vatkozási alapot a kevés pénz állandó
hangsúlyozására.

Amennyiben tisztázott a finanszírozási
struktúra (nem kívánok most kap-
csolódni a napjainkban oly népszerű irá-
nyítási struktúra vitájához), jön a követ-
kező feladat, az arányok megállapítása.
Csak közgazdászként nehéz feladat állást
foglalni. Sokak jól felfogott érdeke a mai
szisztéma fenntartása. Feltörekvő nem-
zedékünk azonban nem elégszik meg a
gazdasági igazgatói titulussal. Szó sincs
itt hatalomátvételről, egy közgazdász-
szemlélet érvényesítéséről a művésze-
tekben (hiszen ez egyenes út lenne a
kommerszhez). Külföldi tárgyalásaim
során sehol nem értették a gazdasági
igazgatói titulus pontos jelentését (le-
gyen az nyugat vagy kelet). Leginkább az
adminisztratív igazgató elnevezés fedte a
fogalomkört, amivel paralel a kor és
kényszer szülte ügyvezető igazgató elne-
vezés. Új fogalmakkal is próbálkozunk,
ezek azonban csak részben vagy irányuk

ban fedik azt a tevékenységi kört, amit
ma egy magára valamit is adó színházi
közgazda igyekszik teljesíteni. Nincs
egyensúlyban az elnevezés és az elvárás,
az a szerepkör, amit - egyre inkább ter-
jedőn - a menedzserek ellátnak. Újabb
terminológia: a menedzser. Szimpla for-
dítása az igazgató, a köztudat azonban
azt a kiterjedt kapcsolatrendszerrel ren-
delkező egyént nevezi így, aki egy ügy,
produkció mellé állva, összeköttetéseit
felhasználva működteti, forgalmazza, nye-
reségessé teszi azt. Manapság egyre inkább
rákényszerülünk, hogy saját színházunk
menedzserei, szervezői legyünk. Fella-
pozva az angol szótárt, szemembe ötlött
még a management kifejezés. Elsődleges
fordítása a kezelés, vezetés, intézés
kategóriákat használja, harmadikként
azonban az ügyesség, fortély
kifejezéseket vonultatja fel.

Egyenlőtlen feltételek

E rövid kalandozás után térjünk vissza
alapkérdésünkhöz, a színházak egyenlő,
illetve egyenlőtlen feltételeihez. Össze-
gezve az eddigieket, egyenlőtlen feltétel-
ként kijelölhetjük az alábbiakat:

 a finanszírozás merev rendszere
 a többlettámogatások elosztásának

„objektív mérce"-hiánya
 a kiadások megtakarítására való ösz-

tönző környezet hiánya
 a bevételi többlethez jutás

egyenlőtlen feltételei.

Az első három pont indoklását elégsé-
gesnek érzem számítások nélkül is (bár
néhány módszertani javaslatot szívesen
elfogadok), a negyedik pontot azonban
szeretném részletesebben megvizsgálni.

A bevételi többlet - korábbi megítélé-
sem szerint - alapvetően három tényező-
ből adódik. Többletelőadásokból, az át-
laghelyár emeléséből és a látogatottság
alátervezéséből. Nem zárom ki a befoga-
dóképesség befolyásoló szerepét, hatá-
sának elemzése azonban dolgozatom
szintjénél nagyobb- elmélyülést kíván. A
többletelőadás nem számít igazán komoly
bevételi forrásnak, így elsőként az átlag-
helyárat vizsgálom.

Érdekes összehasonlítási alapot adhat
az 1979-1984 közötti időszakra vizsgálva
az átlaghelyár alakulása az egyes színhá-
zak között, és első lépése lehet indoklá-
somnak, amellyel az egyes színházak
eltérő lehetőségeit kívánom alátámasz-
tani. Az 1. számú táblázat jelzi, hogy
néhány színház az átlaghelyár növekedé-
sével egyenlőtlenül kedvező helyzetbe



került. Végezzünk egy önkényes csopor-
tosítást a táblázat adatai alapján. Tekint-
sük választóvonalnak a 170%-os helyár-
emelést, és ennek alapján osszuk két cso-
portra a színházakat.

I70% felett
Várszínház
Játékszín
Madách Színház
Madách Kamaraszínház Thália
Színház
Fővárosi Operettszínház Mikroszkóp
Színpad Vidám Színpad

170% alatt

Nemzeti Színház
Katona József Színház
Népszínház, Józsefvárosi Színház
Vígszínház
Pesti Színház
József Attila Színház
Radnóti Miklós Színpad
Budapesti Gyermekszínház

Véletlen, hogy 8-8 színház került a két
csoportba, a kör azonban későbbi cso-
portosításom során vissza fog térni. E
számok alapján is megállapítható azon-
ban, hogy néhány színház jobban élt a
helyáremelési lehetőségekkel, néhány
nem használta (vagy nem tudta kihasz-
nálni) azt.

Feltételezhetnénk, hogy a bevételek
növekedésével automatikusan csökkent az
állami támogatás mértéke. A 2. számú
táblázatunk az állami támogatás arányát
mutatja színházanként. Az arányokban
igazán komoly átrendeződést a Fővárosi
Operettszínháznál, a Mikroszkóp Szín-
padnál és a Vidám Színpadnál tapasztal-
hatunk. Ezeknél - az előzőkben kedvező
pozícióba sorolt - színházaknál jelen-tősen
csökkent a támogatás mértéke. Emelkedés
a József Attila Színháznál és a Budapesti
Gyermekszínháznál mutat-ható ki
(figyelembe véve a tendenciát, és
eltekintve az egy-egy év kiugró eltérései-
től). Nem állja meg a helyét tehát az a
logikus következtetés, hogy a nagyobb
bevételi lehetőséggel, mely a helyáremel-
kedésből adódik, átrendeződik a támoga-
tási struktúra.

Még érdekesebb összehasonlítási le-
hetőséget kapunk, ha megvizsgáljuk az
1979-84 közötti időszak nominális támo-
gatásnövekedésének átlagát. (Az össze-
hasonlításból kénytelen voltam kihagyni a
minisztériumi felügyeletű színházakat,

1. táblázat Egy fizető
látogatóra jutó jegybevétel a budapesti
színházaknál, 1979-1984

2. táblázat Az állami
támogatás aránya a bevételben

Színház 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Nemzeti, Várszínház - - - - 77,0 65,0

Katona József Színház - - - - 79,7 71,0

Népszínház,

Józsefvárosi Színház - - - - 71,7 66,8
Játékszín - - - - 70,2 49,3

Madách, Madách Kamara 50,0 52,4 45,5 55,1 45,4 43,2

Thália Színház 62,1 65,4 56,6 62,5 63,9 63,3
Vígszínház, Pesti Színház 45,5 49,0 42,2 44,1 42,4 45,0

József Attila Színház 60,1 59,5 55,3 64,0 64,2 68,0

Fővárosi Operettszínház 60,0 57,1 54,1 56,6 55,6 50,1

Mikroszkóp Színpad 60,5 67,2 57,2 58,9 52,8 48,1

Vidám Színpad 54,0 57,5 53,2 46,9 31,9 33,0

Radnóti Színpad 69,7 76,0 63,8 65,7 70,5 53,7

Gyermekszínház 68,8 73,9 70,4 74,0 71,4 72,3

Színház
Egy fizető látogatóra jutó

jegybevétel (Ft)
1984/1979

%

1979 1980 1 1981 1982 1983 1984

Nemzeti Színház 23 28 28 28 29 32 139

Várszínház 21 25 23 21 31 37 176

Katona József Színház - - 32 34 35 34 106

Népszínház,

Józsefvárosi Színház 18 21 21 21 21 22 122
Játékszín - - 33 32 35 56 170

Madách Színház 26 29 31 32 53 83 319

Madách Kamara 29 33 32 34 56 67 231

Thália Színház 27 33 34 39 42 47 174

Vígszínház 26 31 34 37 38 38 146

Pesti Színház 25 30 32 37 38 I 152
József Attila Színház 25 24 25 24 28 32 128

Fővárosi Operettszínház 31 38 43 41 45 j 56 181

Mikroszkóp Színpad 30 36 42 49 j 56 51 170

Vidám Színpad 30 34 j 37 j 47 57 71 237

Radnóti Színpad 27 30 32 1

3
30 33 122

Gyermekszínház 13 14 14 15 18 20 154



hiszen az időszakban bekövetkezett át-
csoportosulások összehasonlíthatatlanná
tették az időszakot. Véleményem szerint a
kapott adatok így is értékesek.) A 3.
számú táblázatot vizsgálva meglepő, hogy
átlag feletti éves átlagos növekményt
olyan kedvező lehetőségekkel rendelkező
színházak tudnak felmutatni, mint a
Madách, Madách Kamara, a Thália vagy
a József Attila Színház. Mivel a támoga-
tás ötéves átlagban erőteljesebben nőtt
ezeknél a színházaknál, nagyobb fedezetet
kaptak a támogatás reálértékének meg-
őrzéséhez. A bevételi többlet nagyobb részét
tudták így felhasználni ösztönzésre, s így
máris megteremtődött az egyenlőtlen fel-
tétel a színházak között.

Az egyenlőtlen feltételek elemzése so-
rán - összekapcsolva a különböző ténye-
zőket - áttételesen bebizonyosodott, hogy
a finanszírozás merev rendszere (hiszen a
támogatásnövekedés mértéke nem követte
a saját bevételek növekedésének
lehetőségét) és a többlettámogatá-

sok elosztásának objektívmérce-hiánya
erősítette a bevételi többlethez jutási le-
hetőség egyenlőtlen feltételeit.

Mindez érzékelhető az egyes színhá-
zaknál keletkező ösztönzési lehetőségek
különbségein keresztül. Gyakorlati - és
egyben napjainkban égető - példa erre az
egységesen 15%-os átlaghelyár-emelési
lehetőség, mely egészen eltérő érde-
keltségialap-képzési lehetőséget eredmé-
nyez. Feltételezve azt, hogy minden
színház él a 15%-os helyáremelési lehe-
tőséggel, az teljes egészében többletbe-
vételként jelentkezik, konstruálható egy
mutatószám, mely az egy főfoglalkozású
dolgozóra jutó ösztönzési keretet mutatja.
Az 1984. évi adatokat figyelembe véve, a
fizető nézők száma szorozva az
átlaghelyárral és 15%-kal, osztva az ál-
landó főfoglalkozásúak létszámával a 4.
számú táblázat adatait kapjuk. Megdöb-
bentő különbségek mutatkoznak, mely
indokolja az először említett egyenlőtlen
feltételek meglétét.

4. táblázat
Egy főfoglalkozású dolgozóra

jutó, konstruált jutalmazási
keret, 1984-es adatok alapján.
(Fizető nézők száma x átlag-

helyár x15%: állandó

főfoglalkozásúak létszáma)

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS
az ELTE BTK Világirodalmi Tanszékének
egyetemi tanára

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

MEGYERI LÁSZLÓ közgazdász,
a Rock Színház gazdasági igazgatója

MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a
Nagyvilág rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszéke ad-

junktusa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

SULTZ SÁNDOR író

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,
a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője

SZŰCS KATALIN újságíró, a Kritika
rovatvezetője

SZVOBOGYIN, ALEKSZANDR író,
kritikus

Színház
Mutató-
szám, Ft

Nemzeti Színház,
Várszínház 4 745

Katona József Színház 6 129

Népszínház,

Józsefvárosi Színház 5 039
Játékszín 15 861

Madách Színház,

Madách Kamara 25 071
Thália Színház 10723

Vígszínház,

Pesti Színház 12 467
József Attila Színház 8 265

Fővárosi Operettszínház 7 835

Mikroszkóp Színpad 15 163

Vidám Színpad 19 590

Radnóti Színpad 5 045

Gyermekszínház 4 514

3. táblázat
A támogatás éves átlagos növekedési üteme,

1979-1984

Állami támogatás
(ezer Ft)

Színház

1979 1984

1984/1979
%

Éves
átlagos

növekedés
%

Madách, Madách Kamara 15 179 23 434 154 9

Thália Színház 10 893 17 968 165 10,5

Vígszínház, Pesti Színház 14 200 20 320 143 7,4

József Attila Színház 9 224 15 452 167 10,8

Fővárosi Operettszínház 19 395 26 595 137 6,5

Mikroszkóp Színpad 4 680 6199 132 5,7

Vidám Színpad 7 582 10 091 133 5,9

Radnóti Színpad 7 229 9 734 135 6,2

Gyermekszínház 9 284 12 670 136 6,3

Összesen 97 666 142 463 146 7,9


