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MEGOLDÁS VAGY HALADÉK?
ehezen értünk szót egymással. Leg-
alábbis gyakran teszünk úgy, mintha
nem értenénk, miről beszél a másik.
Leegyszerűsítve most megint arról
van szó: ragaszkodjunk-e foggal-kö-
römmel mindahhoz, amit már
elértünk- és amit már értünk -, vagy

próbáljunk meg valamit változtatni azon,
amire, őszinte pillanatainkban, lassan egy
évtizede azt mondjuk: tarthatatlan. A
helyzet újfent paradox: ha elég ügyesek
vagyunk, akkor megint úgy változtatunk,
hogy lényegében nem változik majd
semmi.

Közhasznú társaság
vagy micsoda?

Most a közhasznú társaságról szól a törté-
net, legalábbis sokan azt szeretnék, ha ar-
ról szólna. Egy-egy tisztázatlan fogalom
mindig jó arra, hogy magunkat vagy
másokat kellőképpen felidegesítve elterelje
a figyelmet a lényegről.
Megfogalmazható-e azonban ez a
bizonyos lényeg? Azt hiszem,
megfogalmazható. Színházi struktúránk
elsősorban állandó társulatokra épül, ezért
repertoárrendszerű játszást tesz lehetővé.
Ezt kellene okosan megvédenünk.

A vidéki színházak körében nincs valós
alternatívája ennek a formának. A befoga-
dószínházi modell sem minőségi, sem
mennyiségi vonatkozásban nem tekinthető
annak. Nem azért, mintha lehetetlen lenne
megvalósítani, hanem azért, mert a
jelenlegi rendszerhez képest visszalépést
jelente-ne. Ettől még persze az élet
egyszer rá-kényszeríthet bennünket erre,
de talán nem most, amikor éppen ezzel
ellentétes törekvésekkel találkozunk,
például Székesfehérváron, ahol most
kezdték meg állandó társulat szervezését.
A vidéki színházak társulati létformáját
helyzetük alapozza meg: vidéki
városainkra sokáig az marad jellemző,
hogy egyetlen színház látja el a települést,
sőt az egész régiót.

Bonyolultabb, de nem áttekinthetetlen a
helyzet a fővárosban. Itt akár többféle
szer-vezeti forma is elképzelhető,
beleértve a közhasznú társaságot is.
Vannak, akik úgy állítják be, mintha a
közhasznú társaság megjelenése a
társulatok létét veszélyeztetné, pedig
közhasznú társaság kereté-ben éppúgy
működhet társulat, mint ahogy
költségvetési intézményben működik. Ne
felejtsük el, hogy ma is van olyan színház,
ahol társulat - a fogalom eredeti értelmé-

ben - már régen nem létezik, csak mint
üres, tartalmatlan forma van jelen. Nyilván-
valóan igazából már nincs is rá szükség.
Ezért nem lehet kizárni annak lehetőségét,
hogy lesz olyan közhasznú társaság,
amelyben teljesen formális a társulat léte,
illetve olyan, amelyben egyáltalán nincs
társulat. És természetesen, ahol erre igény
és főleg szellemi kapacitás van, ott a jövő-
ben is működik majd társulat.

A piacgazdaság viszonyai között a költ-
ségvetési intézményi forma egyre anakro-
nisztikusabb, jövőjét a sokat emlegetett
pénzügyi reform, a kincstárkoncepció a
pénzügyi-gazdálkodási szabályok szigorí-
tásával köti össze. Ezzel szemben a köz-
hasznú társaság olyan gazdasági szerve-
zet, amely üzletszerű tevékenységet foly-
tat, tehát nyereség- és vagyonszerzésre
törekszik, ennek felhasználása azonban
csak közhasznú lehet. A társasága gazdál-
kodás nagyobb szabadsága ellenére sem
esik el az állami támogatástól, sőt működé-
sét éppen ezáltal, az állammal vagy vala-
mely önkormányzattal kötött szerződés ré-
vén legalizálja. Az állam, illetve az önkor-
mányzat intézményfenntartó szerepét s az
ezzel járó hierarchikus viszonyt kétoldalú,
szerződéses kapcsolat váltja fel. Mivel köz-
hasznú társaságot természetes és jogi sze-
mély egyaránt alapíthat, ez módot nyújt ar-
ra, hogy az önkormányzat ne egyedüli ala-
pító legyen, hanem bevonjon másokat is,
például művészeket, akiknek ezzel nő a le-
hetőségük a társaság ügyeibe való bele-
szólásra.

Úgy gondolom, az intézményi átalakulás
lehetősége csak egyetlen probléma a sok
közül, amely a finanszírozási rendszer át-
alakítása kapcsán felmerül. Érthető ugyan-
akkor a színházak érzékenysége, hiszen ez
az aspektus érinti működésüket a legköz-
vetlenebbül. Látni kell azonban, hogy az
intézményesülés módja a rendszer
egészén belül sokkal inkább
következménye, sem-mint oka egyéb
fontos változásoknak.

A költségvetési intézmény -
áldás vagy átok?

A színházfinanszírozási rendszer tarthatat-
lansága nem most vált nyilvánvalóvá. A vál-
toztatás igényét azonban sokkal könnyebb
megfogalmazni, mint irányát és mértékét
meghatározni. Különösen akkor, ha sokan
a „ne változzon semmi, csak a támogatás

összege növekedjen" álláspontján vannak,
és azt mondják: „mindenáron időt kell nyer-
nünk". A belső, szakmai vitákban megfo-
galmazódó dilemma külső kényszer hatá-
sára dőlt el: nyilvánvalóvá vált, különösen
március 12-e után, hogy jelentős emelésre
nem számíthatunk, tehát értelmetlen lett
volna egy jóval nagyobb összeg reményé-
ben frontot nyitni.

Maradt tehát annak vizsgálata, hogy a
szerkezeti átalakításban rejlik-e pénztarta-
lék, illetve ezáltal javítható-e a későbbi tár-
gyalások alkupozíciója. Szerencsére a
színházi szakmán belüli vitákban kiérlelő-
dött egy sor olyan gondolat, amely a pénz-
ügyesek jogos kérdéseire is választ adott.
Fogalmazhatunk úgy is, hogy elégedetlen-
ségünk számos vonatkozásban találkozott.
Valamely költségvetési intézmény pénz-
ügyi helyzetének finom szerkezetét átte-
kinteni az érvényes szabályok mellett szin-
te lehetetlen. Ezért nem lehet pontosan
tudni, mi mennyibe kerül, márpedig amíg a
költségeket nem tudjuk egzakt módon
szétválasztani, addig nehéz védekezni pél-
dául a pazarlás vádja ellen. Másképpen
úgy szoktuk megfogalmazni: a színház ter-
mészete szerint olyan üzem, amelyben a
közvetlen művészeti költségek az összes
kiadásnak csak kisebb hányadát teszik ki.
Ez a rész szükségszerűen „pazarló", hi-
szen a művészeti munka nem törekedhet
pénzügyi szempontból optimumra, nem
minimalizálhatja a kockázatot stb. A szín-
házi üzem egészének hatékonysága azon-
ban már vizsgálható, természetesen nem
hagyva figyelmen kívül azt a tényt, hogy a
gazdasági-pénzügyi szabályokat nem a
színházakban találják ki.

A költségvetési intézményi forma olyan
adottság, amelyet jobb híján kénytelenek
vagyunk elfogadni, de amelynek hátrányait
régen ismerjük. Ha volt is időszak, amikor a
gazdálkodási szabályok fellazultak, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény megállította ezt a tendenciát. Egyér-
telművé vált, hogy a színházak csak még
több ügyeskedés, „lavírozás" árán képesek
megfelelni a működésük szempontjából
életidegen előírásoknak. Azóta egyre
inkább veszélybe került az az előny, amit a
színház a kulturális piacon azzal szerzett,
hogy úgy gazdálkodott, mint egy nonprofit
szervezet. Ezért is érthetetlen a közhasznú
társaság elleni hangulatkeltés, hiszen
létrejöttével éppenséggel kiteljesedhetne
az a forma, amelynek működtetésében a
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színházak már rendelkeznek némi gyakor-
lattal.

Az elmondottakból az következik, hogy a
problémák egyik köre az intézmények
szintjén jelentkezik. Ezért minimális célként
az átlátható gazdálkodást, a költségek el-
különítését, maximális célként pedig az in-
tézményi forma megváltoztatását, valódi
nonprofit szervezetek létrehozását tűzhet-
jük ki.

Fix költségek;
de mihez képest?

A színház gazdája az önkormányzat, ab-
ban pedig, hogy ez így van jól, közmege-
gyezés uralkodik. Evidens az is, hogy szín-
házat fenntartani központi költségvetési tá-
mogatás nélkül ma még elképzelhetetlen.
A tehermegoszlást illetően irányadónak te-
kinthetjük a személyi jövedelemadó meg-
osztásának arányát, a kétharmad-egyhar-
mados arányt az állam javára. Ez eddig is
így volt, azonban, konkrét kritériumok hiá-
nyában, az állam és az önkormányzat egy-
formán abban volt érdekelt, hogy minél
több terhet hárítson a másikra, vagyis minél
olcsóbban ússza meg a dolgot. Ez a
„meccs", finoman fogalmazva, nem növel-
te a színházak működésének biztonságát.
Rögzített szabályok híján - amúgy érthe-
tően - az anyagi érdek motiválta mindkét
fél álláspontját.

Az 1995. évi költségvetés a végsőkig fo-
kozta az anomáliákat. Az önkormányzatok
állami támogatás reményében színházakat
alapítottak, de az általuk és nekik megaján-
lott minimális fejlesztési összeget a szakma
jogos követelésére újra el kellett osztani a
„régiek" között. Sok esetben a színházak
mégsem jártak jól, mivel az önkormányza-
tok a támogatás növekedését saját hozzá-
járulásuk csökkentésével „ellentételezték".
Törvénytelenség ugyan nem történt, a
helyzet tarthatatlansága azonban ismét
nyilvánvalóvá vált.

Az 1996-os költségvetés tervezésekor
tehát áttekinthetőbb viszonyok létrehozása
és a működés garanciáinak az erősítése
volt a cél. Ehhez jó alapot jelentett, hogy
még a tavasz folyamán a Színházművé-
szeti Szövetségben elkészült egy „sorve-
zető", amelynek segítségével a színházak
elvégezhették működési költségeik szét-
bontását. Az 1994. év tényszámait négy
kategóriára bontották: 1. üres ház; 2. mű-

ködő ház; 3. művészeti menedzsment; 4.
művészeti program. Az első két kategória
az épület működtetésének költségeit, míg a
másik kettő a művészeti kiadásokat tartal-
mazza.

Először az egyes költségek arányát
vizsgáltuk meg az összköltségen belül. Ki-
derült, hogy a színházak többségében az
épület költségei negyven-negyvenöt szá-
zalék közé esnek. Néhány esetben ettől le-
felé vagy felfelé eltért a mutató, ezt azon-
ban mindig valamilyen sajátos körülmény
okozta.

Alapvető kérdés ezek után, hogy ki viselje
a működési költségeket, hiszen egyetlen
olyan stabil költséghányadot találtunk,
amely profiltól, sikertől, intézményi formá-
tól nagyrészt független. Gyakorlati és elvi
érvek is amellett szóltak, hogy a működési
költségeket az állam fedezze. Egyrészt mi-
vel az esetek többségében az önkormány-
zatok egy részének anyagi erejét megha-
ladta volna ez a feladat, másrészt ennél is
fontosabb, hogy az önkormányzata közös-
ség, a közönség képviseletében legyen -
lehessen - gazdája színházának, s ennek
megfelelően inkább a művészi munkát
közvetlenül érintő kérdésekben
dönthessen. Az állam a működési költség
megadásával ugyanakkor tudomásul veszi
a színház „természeti adottságait",
nevezetesen azt, hogy a művészi
alkotómunka feltételeinek megteremtése
önmagában is roppant drága mulatság.

Érdekeltség - kit érdekel?

Az eddigi állami támogatás és az épületek
működési költségére számított összeg kü-
lönbségeként fennmaradó támogatáshá-
nyad elosztására több lehetőség is kínálko-
zik. Az természetesen fel sem merült, hogy
ezt az összeget ne kapják meg a színházak,
ezért a felosztás mikéntje pusztán techni-
kai kérdés volt. Kézenfekvő megoldásnak
látszott egy pályázati alap létesítése,
esetleg valamelyik már létező elosztási
rend-szer megbízása a feladattal.
Bármennyire demokratikus is pályázatot
kiírni, válságos időszakban további
bizonytalanságot okoz vagy teljesen
formálissá válik, ezért most, az
átrendeződés folyamatában nem jól
szolgálja legfontosabb célkitűzésünket, a
működés garanciáinak erősítését s ezzel a
színházak helyzetének stabilizálását.

További lehetőség, hogy a színházak

valamilyen minőségi mutató szerint, diffe-
renciáltan kapják meg a plusz támogatást.
Ezáltal az állam az érték támogatásában is
karakteresebb szerepet vállalhatna. A
színházak besorolását ez esetben termé-
szetesen nem a hivatalnak, hanem valami-
lyen szakmai testületnek kellene elvégez-
nie, és valószínű, hogy ez a lépés egy ké-
sőbbi fázisban elkerülhetetlen lesz. A minő-
sítés a majdani Színházi Kamara feladata
lehet. Jelenleg azonban félő, hogy a „lemi-
nősített" társulatok egy részénél ez a diffe-
renciálás az állami támogatásnak olyan
mértékű csökkenését jelentené, amely
végső soron a színház csődjéhez vezetne.
Ugyanakkor az említett módok bármelyikét
választanánk, elmulasztanánk azt a lehe-
tőséget, hogy a fenntartó önkormányzato-
kat már ezen a ponton bekapcsoljuk a fi-
nanszírozás egész rendszerébe. Kézen-
fekvő ugyanis, hogy az elosztandó össze-
get olyan érdekeltségi alapnak tekintsük,
amelyből az önkormányzatok, s rajtuk ke-
resztül a színházak, az egyes önkormány-
zati támogatások arányában részesülnek
majd. Másképpen fogalmazva: ha az ön-
kormányzat minden, színházra szánt forint-
jához kap a költségvetéstől hetven vagy
nyolcvan fillért, esetleg egy másik forintot,
akkor abban lesz érdekelt, hogy többet ad-
jon a színházának. Ez az elképzelés érde-
keltté teszi az önkormányzatokat a színhá-
zak közös fenntartásában, s talán segít
megoldani olyan lehetetlen helyzeteket is,
amikor egy város, miközben haszonélve-
zője színházának, egy fillérrel sem járul
hozzá annak működéséhez.

Mindez tehát két vonatkozásban szol-
gálja eredeti célkitűzéseinket: az állam ga-
rantálja a színházak fix - művészeten kívüli
- költségeit, valamint további támogatással
hozzájárul alkotómunkájukhoz is. Ez
utóbbit azonban úgy teszi, hogy egyszer-
smind megteremti a fenntartó önkormány-
zat érdekeltségét is. Fontos leszögezni,
hogy a támogatás a hagyományos költség-
vetési intézményeken kívül a közhasznú
társaságoknak is jár majd. Ezzel megma-
rad a tulajdonos joga arra, hogy a számára
leginkább célravezető intézményi formát
választhassa ki.

A színházak közös állami és önkormány-
zati fenntartásának még két lényeges vo-
natkozása van: a tulajdonos önkormányzat
folyamatosan gondoskodik az épület felújí-
tási költségeiről, míg az állam többségi
részt vállal az épületrekonstrukció anyagi
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terheiből. A Színházi Kamaráról szóló tör-
vény hosszú távra rögzíthetné az egész fi-
nanszírozási szerkezetet, s ezen belül az
utóbbi kompetenciákat.

A finanszírozásnak és a fenntartásnak
az előbbiekben leírt rendszere már csak az
anyagi források szűkös volta miatt sem te-
szi feleslegessé a közönség és a szponzo-
rok támogató hozzájárulását a színház mű-
ködéséhez. Megmarad tehát az a kénysze-
rítő erő, hogy a színház a lehető legna-
gyobb bevételre törekedjen. De mivel saját
magát eltartani még így sem képes, a támo-
gatás mértéke a tulajdonos és a színház
közötti mindenkori alku tárgya lesz. A
támogatás végeredményben egyszerre
szolgál-ja majd a gazdasági függés
csökkentését, hogy az „áru" olcsóbban,
azaz megfizethető áron legyen eladható, s
a művészi szabadságot, mert lehetővé
teszi, hogy a szín-ház messzebbre
tekintsen a közönség igényeinek
kiszolgálásánál. A siker és az érték így sem
fog „jegyben járni" egymással, de legalább
annyit elérhetünk, hogy nem jön létre
közöttük antagonisztikus ellentét. Kü-
lönösen fontos ennek a lehetőségnek a
fenntartása ott, ahol csak egy színház van,
s így minden igényt annak az egynek kell
ki-elégítenie.

Pályázati kiírás, de kinek?

Az új finanszírozási rendszer a magyar
színház messze földön irigyelt hálózatát, az
állandó társulattal rendelkező kőszínházak
körét jelentőségének megfelelően kiemel-

ten kezeli, de ezzel a színházi élet egyéb te-
rületeit szükségszerűen hátrább rangso-
rolja. Mindez nem jelentheti azonban, hogy
a szabadtéri színpadok vagy a bábszínhá-
zak támogatásából kivonulna az állam; és
különösen nem jelentheti szándékos korlá-
tozását annak az igen örvendetes vállalko-
zókedvnek, amely leginkább az alternatív
színházak körében figyelhető meg, s egyre
több produkciót hoz létre a struktúrán kívül,
akár a haszon reményében is. Ezekben az
esetekben célszerű abból a tényből kiindul-
ni, hogy itt a működés infrastrukturális költ-
ségei jóval alacsonyabbak, mint az állan-
dóan üzemelő kőszínházaknál. Ha az adott
település önkormányzata a működtetés
alapköltségeiről gondoskodik, s ezzel mint-
egy kifejezi lakosságának a szolgáltatás
iránti igényét, akkor már csak az a kérdés,
milyen forrásból teremthető elő a
művésze-ti program megvalósításának
fedezete. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy
az önfenntartó működés itt is csak nagyon
szűk tartományban képzelhető el.
Egyértelmű tehát, hogy az intézmények
folyamatos és igényes munkájához
mindenképpen szükség van az állam
valamilyen mértékű támogatására. A
kőszínházaknál alkalmazott nivelláló
megoldással szemben azonban itt
célszerű differenciálni, vagyis a költségve-
tési támogatást pályázati úton, a várható
minőség reményében szétosztani.
Amennyiben a bábszínházak, a szabadtéri
szín-padok, valamint az alternatív
színházak előre meghatározott keretből a
költségvetési év elején pályázhatnak, s
ezeket a pályázatokat az adott területet jól
ismerő

szakemberek bírálják majd el, akkor itt is át-
tekinthetőbb viszonyokat lehet teremteni. A
költségvetési törvényben eddig is szereplő
kétszáznegyvenmillió forintos pályázati
alap jobban szolgálná ezeket a konkrét cé-
lokat, mint az általános megfogalmazású,
mindenfajta önkormányzati színházat egy-
szerre versenyeztető pályáztatási gyakor-
lat. A kőszínházak produkciós támogatásá-
ra, az igazán innovatív kezdeményezések
segítésére pedig a jövőben a Nemzeti Kul-
turális Alap színházi pályázata nyújtana le-
hetőséget. A pályázati keretösszeg növelé-
séhez a Művelődési Minisztériumnak új for-
rásokat kellene keresnie. Természetesen a
fővárosban tovább működhet a Színházi
Alap is, amennyiben az önkormányzat ve-
zetői hasznosnak ítélik ezt a formát, és
ezért a támogatás egy részét ebbe a pályá-
zati alapba különítik el.

A finanszírozás makrorendszere nem
oldhat meg minden, a színház napi munká-
jában jelentkező problémát, s amit megold,
azt sem tekinthetjük véglegesnek. Nyilván-
valóan a gyakorlat kínál majd olyan tapasz-
talatokat, amelyek elemzése alapján a
rendszer korrigálható. Emellett is vannak
olyan, általános pénzügyi és egyéb jogi
szabályokhoz vagy azok hiányához kötődő
ellentmondások, amelyekkel folyamatosan
foglalkozni kell. Habár tudjuk, hogy minden
megoldás csak átmeneti, tehát a folyamat
egésze szempontjából csak haladék,
mégis jelentősége lehet annak, ha már a
célkitűzést is komolyabb elszánás jellemzi,
mintha pusztán csak időt akarnánk nyerni.


