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SZÍNHÁZMODELLEK
MIRE TANÍT NAGYVILÁG?

z osztályozás szempontjaitól függően kü-
lönféle színházi modellekről
beszélhetünk. Az alábbiakban a
következő szempontokat vettem
figyelembe: nyereségesség (kommersz

és nem kommersz színjátszás), funkció (a
színház mint épület, mint producer és mint
alkotóművészek együttese) és a professzi-
onalizmus szintje (hivatásos és amatőr szín ját-
szás).

A kommersz színjátszás

A kommersz színjátszás célja a profit. Minden
ennek van alárendelve: a repertoár összeállítása,
a hatásosságra és a magas szakmai színvonalra
való törekvés stb. A kommersz színjátszás két
legnagyobb központja - mindkettő angolszász
nyelvterületen - a londoni West End és a New
York-i Broadway. E két központot szoros kapcso-
lat és számos hasonlóság fűzi egymáshoz. Kizá-
rólag kortárs darabokat jászanak, főleg musica-
leket, emellett melodrámákat, komédiákat és kri-
miket. E kommersz színjátszás harmadik nagy

központja Tokió, ahol a tradicionális kabuki-szín-
házé az uralkodó szerep. A világ többi részén
valóban e három központ főbb jellegzetességei
lelhetők fel. A kommersz színjátszás ugyanis
mindenütt csupán mellékvágánya a színházi élet-
nek. Nemegyszer dotációkkal támogatják, például
Berlinben (ahol az 1991-92-es évadban a
Theater am Kurfürstendamm és még három má-
sik magánkézben lévő színház minden jegyének
árából tizenöt márkát a szenátus fizetett ki) vagy
Párizsban (ahol a magánszínházak is állami tá-
mogatásban részesülnek). Figyelemre méltó
tény egyébként, hogy például a West End évek
óta veszteséges! Hát igen, az üzleten az egyik fél
nyer, a másik veszít, a mérleg kiegyenlítődik.
Próbáljuk megvilágítani ezt a paradoxont né-
hány, a kommersz színházak gazdasági rendsze-
rét bemutató példán.

A West End ötvenegy színházát évente tizen-
egymillió néző látogatja, közülük négymillió kül-
földi. Az összehasonlítás kedvéért említsük meg,
hogy Nagy-Britannia összes többi színháza az
1991-92-es évadban tizenkétmillió nézőt von-
zott, és százötmillió fontot jövedelmezett. A West
Enden a jegyek ára öt és harminc font között

mozog, ha musicalről van szó; egyéb színdara-
bok esetében a jegyár öttől húsz fontig terjed.

A West End büszkeségei közé tartozik a
jelentős állami támogatásban részesülő Nemzeti
Színház (három színpaddal), a Királyi Shakes-
peare Színház (szintén három színpaddal), a Ki-
rályi és a Nemzeti Opera. Klasszikus színdarabo-
kat kizárólag ezeken a helyeken lehet megtekin-
teni, jóval olcsóbb helyárak mellett. Ez esetben
tehát negyedmilliárd fontos piacról van szó.

A Broadwayn több mint negyven színház mű-
ködik. Ezek évente körülbelül tízmillió nézőt, a
broadwayi előadások országos turnéi további
tizenötmillió nézőt vonzanak. A Broadwayn a
nézőknek majdnem a fele nem New York-i, egy-
tizede pedig külföldi. A jegyek drágábbak, mint
Londonban, ezért ebben az esetben legalább
egymilliárd dolláros piacról beszélhetünk. A
színházi vállalkozások korlátolt felelősségű tár-
saságok. A Broadway történetében csak egyszer
jegyeztek részvénytársaságot (ez a kezdeménye-

Jelenet a Miss Saigon New York-i előadásából
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zés a Kis herceg musicalváltozatának színre vite-
lével függött össze, de az előadás el sem jutott a
bemutatóig). Gyakran találkozni kisebb társasá-
gokkal, melyeket egyetlen tulajdonos birtokol. A
Shubert vállalkozásnak tizenhat színháza van a
Broadwayn (és még hat más városban). James
Nederlander nyolc New York-i és tizenhét New
Yorkon kívüli (köztük a londoni Adelphi és
Aldwych) színházból álló társulás elnöke. Lon-
donban a West End legfőbb producere, a Ca-
meron Macintosh Limited olyan kasszasikerek
finanszírozója volt, minta Macskák, A nyomorul-
tak, az Olivér, a My Fair Lady, a Miss Saigon és
Az operaház fantomja.

A színházak tulajdonosai és a producerek ál-
talában valamely jól működő társaság képzett
szakemberei. Ilyen társaságok a londoni Society
of West End Theatres és a Broadwyn a The
League of New York Theater Owners and
Producers. Éppen e Liga működése mentette
meg a hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján a
New York-i kommersz színházakat a teljes anyagi
összeomlástól.

Egyetlen musical átlagos költsége tízmillió
dollárra rúg. Honnan van erre pénz? Az angya-
loktól. Az „angyal" a színházi zsargonban azt a
vakmerő vállalkozót jelenti, aki pénzét színházi

Antoine Vitez Hamletje (Théátre National de
Chaillot)

produkció létrehozásához ajánlja föl. Ezek az
„angyalok" felkészülnek arra, hogy bukás esetén
egész vagyonukat elvesztik, de természetesen
abban reménykednek, hogy vállalkozásuk nyere-
séges lesz, és befektetett pénzük megtöbbszö-
röződik. Igy az Evita (a hetvenes években) más-
félmillió dollárba került és százmillió dollár hasz-
not hozott. Természetesen a világ összes Evita-
premierjét figyelembe véve. Tíz produkcióból
egy nyereséges, két-három előadás költségei
megtérülnek, a többi veszteséges. A befektetők
célja rátalálni erre az egy, sikert ígérő előadásra,
de hát ez csak keveseknek sikerül...

A produkció kiadásai általában a követ-
kezőképpen alakulnak: a vállalkozás költségeit
terheli a producer honoráriuma; őt ezenkívül a
bruttó bevétel arányában jutalék is megilleti. Fe-
dezni kell az esetleges kölcsönöket (kamataikkal
együtt). A megmaradó tiszta bevételből negyven
százalék a produceré, hatvanat pedig szétoszta-
nak a befektetők között, a produckióban való
részvétel arányában. Csak a befektetett pénz
visszafizetése után következik a haszon - ha
egyáltalán van ilyen - felosztása.

A produkció elkészítése aránylag kevés időbe
telik: a szerepeket már az előzetes meghallgatá-
sokon kiosztják, az anyagi kérdéseket erre spe-
cializálódott vállalatok intézik. A nyilvános premi-
ert megelőzi az ősbemutató, amely régebben
országos turné keretében zajlott, manapság in-
kább a színházban rendezik meg, zárt körben,

gondosan megválogatott közönség előtt. 1967-
ben a Broadwayn létrehoztak egy színházfejlesz-
tési alapítványt, amelynek százezernél több tá-
mogatója között egyaránt találni diákokat és
nyugdíjasokat, vallási gyülekezetek tagjait és a
kultúra különböző területein tevékenykedőket. Ez
az alapítvány vásárolja fel az ősbemutatóra szóló
jegyeket (melyek olcsóbbak, minta premier utá-
niak), és alacsonyabb áron továbbadja őket a
listáin szereplő pártfogoltaknak. Az árakban
jelentkező különbséget a dotációk fedezik. Ennek
köszönhetően a még ismeretlen előadások is telt
házzal indulnak.

Premier. Az eredményt már másnap reggel
tudni, mert a reggeli napilapok a premier utáni
bankett vége előtt megjelennek. A siker nem
csupán éveken át profitot termő üzletet jelent a
producernek, hanem a szerzői jogok eladásából
származó újabb bevételi forrást is. A nyomorultak
című musicalt például a világ több mint negyven
városában játszották, és mindenütt ugyan-olyan
feltételek mellett vitték színre, ügyelve rá, hogy a
legapróbb részletekig (például még a műsorfüzet
tekintetében is) megegyezzen az eredeti
előadással. Ezért nincs helye a világon több
kommersz színházi központnak: lényegében az
egész világ a Broadway és főleg a West End
bevételeit gazdagítja.

Természetesen az, hogy a premier tetszett
Frank Richnek, a New York Times kritikusának,
nem elegendő. A sikert el kell tudni adni. A
produkció költségeinek negyven százalékát főleg
televíziós reklámokra fordítják. A „színházat párt-
fogoló" ezrek potenciális nézősereget jelentenek,
könnyű őket elérni a listákon szereplő adataik
alapján, telefonon vagy a címükre küldött nyom-
tatott katalógusok útján. A jegyeket telefonon
lehet előjegyezni, hitel- és telefonkártya segítsé-
gével, a fejlett komputerhálózatnak köszön-
hetően. A West End előadásaira szóló jegyeket a
világ jelentősebb városaiban minden különösebb
gond nélkül meg lehet vásárolni.

A jegy árát az ügynök megtoldja a saját juta-
lékát jelentő huszonöt százalékkal. A jegypénztá-
rak változó helyárakkal dolgoznak. A jegy árát a
hozzászámított adó, illetve különféle kedvezmé-
nyek módosíthatják. Többféle kedvezmény létezik;
ezek függenek napszaktól (a délelőtti és délutáni
előadások olcsóbbak), naptól (a szombati és vasár-
napi előadások teljes árúak) stb. Gálaesteken a
jegyek gyakran az eredeti ár többszörösébe kerül-
nek; diákok és nyugdíjasok, munkanélküliek és
mozgássérültek viszont szinte mindig kedvezmé-
nyes jeggyel látogathatják az előadásokat. De a
legjobb ötletnek az úgynevezett „standok"
bizonyultak. A Broadway központjában, a Duffy
Squareen, a Tőzsde környékén, a William Street
100. alatt, valamint a londoni Leicester Square-en
(a délutáni előadásokra déltől, az esti
előadásokra pedig tizenöt órától) lehet venni
aznapra szóló jegyeket,



meg, a háttérben olyan anyagi források állnak,

A Trinity Square Színház Providence-ben
(Rhode lsland Állam)

a legjobb helyekre is - féláron. Az érdeklődők
átlagéletkora nem haladja meg a harminc évet. A
sorok több tíz méteresek.

A kommersz színjátszást nagyrészt a „dotált"
színházak éltetik, hiszen itt kísérleteznek az írók
új darabjaikkal, itt érnek be a későbbi nagy
színész- és rendezőegyéniségek, itt jelennek meg
azok az előadások, stílusok és formák,
amelyekben később az üzletemberek is fantáziát
látnak. Másfelől a nem kommersz színjátszás is
eltanulta és felhasználja a show business
vívmányait, és a piacgazdaság új mód-szereit
társadalmi, kulturális és művészi célok
szolgálatába állítja.

A nem kommersz színjátszás

A nem kommersz szín játszásnak nem célja, ha-
nem küldetése van. Ez adja az együttműködés
értelmét, ez tartja össze a társulatot, ez segíti a
nézőkkel való tartós kapcsolat kialakítását, és ez
teszi indokolttá, hogy közpénzekből tartsák fenn. Az
elhivatottság célja és tartalma sokféle lehet. A kü-
lönféle társulatok küldetéstudatának változatossá--
gát híven tükrözi a nem kommersz színjátszás szere
vezeti sokszínűsége - a hivatalos struktúrától ma-
gánszemélyek csoportosulásáig.

Ha az adott időszak célkitűzései állami döntés
alapján, az állam által kijelölt személy vezetésével,
egységes költségvetés keretei között valósulnak

amelyeket csak a szabályok betartásával, az éves
költségvetés kereteit figyelembe véve lehet fel-
használni. A bevétel visszakerül a költségvetés-
be, és a továbbiakban nincs hatással a színház
és az ott dolgozók anyagi helyzetére. Igy működ-
tek a színházak a volt Szovjetunióban, és így
működik mind a mai napig néhány németországi
színház is.

Állami vállalatok -- közhasznú intézmények -
művészeti vállalkozások - kulturális intézmények.
Ez a felsorolás híven tükrözi a lengyel színházak
gazdaságjogi történetét a negyvenes évek végétől
(tehát az államosítás kezdeteitől) napjainkig. Bár a
cégtáblák, a törvények és rendeletek megváltoztak,
a pénzügyi gazdálkodás módszerei lényegében
változatlanok, ugyanúgy, mint a többi állami
vállalat esetében, legfeljebb a szigorú előírások
lazultak meg kissé. Az ötvenes évek elején a
„jutalékkeret" kimerülésére hivatkozva sikeres
darabokat vettek le a színházak műsoráról. A
pénzügyi keret túllépése (kezdve a munkabérektől)
elképzelhetetlen volt: a színház bevétele és az ott
foglalkoztatottak bére között semmiféle
összefüggés nem állt fenn. A premierek,
előadások és nézők száma be volt tervezve, és
mindezt össznemzeti, szent és sérthetetlen terv
részeként tartották számon.

Ma már csak egyetlen feltétel létezik: a vállalko-
zás ne legyen veszteséges. A pénzügyi tervek és
döntések azonban egyedül az igazgatóság hatáskö-
rébe tartoznak. Az egyetlen formális kikötés, a
munkabérek felső határa sem kötelez semmire,
ha a színház saját, belső bérezési szisztémát
alkalmaz. Igy hát a papírforma általános
szabályai szerinti működésről áttértünk egy, a

gazdaságosság szem-pontjait figyelembe vevő
struktúrára.

Polgárjogi és kereskedelmi
társaságok

A polgárjogi társaságok kockázatos vállalkozások,
mivel a benne társulókat teljes körű anyagi
felelősség terheli. Egyik népszerű formájuk az
úgynevezett „ dzialówka" volt, amelyben a társulat
minden tagja saját felelősségére vett részt, és a
bevételt előre meghatározott nyereségkulcs szerint
osztották szét. Ez a társulási forma a
vándortársulatok idejében volt népszerű, az igaz-
gató fizetésképtelensége esetén.

A kereskedelmi társulások legismertebb formája
a korlátolt felelősségű társaság. Az ilyen üzemeket
csupán a vállalkozásban való anyagi részvétel
arányában terheli a felelősség; bukás esetén
magántulajdonukkal szemben a hitelezők nem
támaszthatnak követeléseket. Részvénytár-
saságokkal gyakran találkozhatunk a televíziós és
a filmszakmában, színházban azonban ritkán
fordulnak elő.

A színház működhet alapítvány keretében,
egyesületként vagy társaságként. Például a
Gardzienice társulata éveken keresztül társaság-
ként volt bejegyezve, a Witkacy Színház pedig a
zakopanei, Helena Modrzejewskáról elnevezett
Színházkedvelők Egyesületének keretei között te-
vékenykedett. A krakkói Teatr Stu alapítványi
színházzá alakul át. Természetesen ezek a formá-
ciók nem csupán Lengyelországban fordulnak elő.

Ahogy ebből a vázlatos áttekintésből is kiderül,
egy-egy színház üzemeltetésére számos tör-
vényes lehetőség kínálkozik. Két tényre azonban
még felhívnám a figyelmet.

Lengyelországban egy 1991. október 25-én
aláírt, kulturális tevékenység kifejtésére vonatkozó
megállapodás értelmében a színháztulajdonosok
és a szervezők között létrejöhet olyan egyezség,
amely valamennyi fent említett törvényes forma
számára biztosítja a kulturális intézmény előjogait.
Ezek az előjogok elsősorban állami vagy
önkormányzati támogatások igénybevételére és
egyes adók alóli mentesülésre jogosítanak. Az
angolszász nyelvterületen működő nem kommersz
színházak egy speciális jótékonysági törvény
(Nagy-Britanniában az 1909-ből származó Charity
Act) keretében fejtik ki tevékenységüket.

A már említett rendelkezések lehetővé teszik
közadakozásból és más forrásokból befolyt
pénzösszegek felhasználását, valamint különféle
adókedvezmények igénybevételét (például a
postaköltségek alóli mentesülést). Ugyanakkor
azonban ezek a kiváltságok egyfajta ellenőrzés alá
is helyezik a színházakat. Azok az intézmények,
amelyek közadakozásból tartják fenn magukat,
elszámolással tartoznak a társadalom által kijelölt
fórumoknak.
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A Felügyelőbizottság (Board of Trustees) léte
az angolszász non profit vállalkozások egyik el-
engedhetetlen kritériuma. A kuratórium összeté-
tele változó; tagjai szorgalmas adófizetők és ado-
mányozók avagy a gazdasági, politikai és kultu-
rális élet jeles személyiségei közül kerülnek ki,
akad köztük olyan is, aki alig ért a színházhoz. A
bizottsági tagokat kétféle módon választják: vagy a
színházkedvelők és adományozók gyűlése, vagy
maga a bizottság jelöli őket. A színház érdekeit
általános nézet szerint az utóbbi mód-

Jelenet a Gardzienice Színház Avvakum című
előadásából

szer képviseli hatékonyabban. A kuratóriumban
több albizottság működik: gazdasági, végrehajtó,
választó- és önkéntes bizottság. A kuratórium
által választott gazdasági igazgató negyedéven-
ként részletes pénzügyi jelentést nyújt be a szín-
ház gazdasági helyzetéről. Ezt egészíti ki egy
szakmai beszámoló; a kuratórium elbírálja az
igazgató addigi munkáját. Az igazgató felelős-
séggel tartozik a kuratóriumnak a színház állagá-
ért, működéséért és a bizottság döntéseinek
megvalósításáért.

A végrehajtó bizottság elnöke, aki a művészeti
igazgatóhoz hasonlóan a kuratórium tagja is le-
het, pontos határidőkkel ellátott, részletes szer-
ződést köt a kuratóriummal. A végrehajtó bizott-

ság elnökévé a művészeti vagy gazdasági igaz-
gatót is kinevezhetik: ez természetesen az igaz-
gató jogainak és felelősségének pontos megha-
tározásával jár együtt. Az igazgató szerződése az
általánosan alkalmazott kereskedelmi szerző-
dések alapján készül, azzal a különbséggel, hogy
itt a díjazások jóval alacsonyabbak.

A nem kommersz színházak
finanszírozása

A kultúra támogatásának módja és forrásai min-
den országban a legfontosabb kultúrpolitikai
kérdések közé tartoznak. E problémakört négy
kérdés köré csoportosítanám: a. Ki finanszírozza a
kultúrát? b. Ki döntsön a támogatások elosztá-
sáról? c. Kit illetnek meg a dotációk? d. Ki profi-
tálhat a támogatásokból?

a. Az állami költségvetés bevételei az
adófizető polgárok, az önkormányzatok bevételei
pedig az adott lakóközösség tagjainak
jövedelméből származnak.

A brit Művészetpártoló Alap működésének első
szakaszában az Arts Council valamennyi, a
program által érintett intézmény számára egy
fontot juttatott minden egyes, az intézmény által
más vállalatoktól beszerzett font fejében. A siker
olyannyira látványos volt, hogy a díjak csökkenni
kezdtek, először fél fontra, később már minden
„szerzett" fontért csupán negyed fontot fizettek.
Mára a mecénások tartalékai kifogyhattak, mivel
úgy tervezik, két éven belül megszüntetik ezt a
fajta támogatási rendszert.

A kultúrára azok áldoznak, akik belőle élnek;
tehát a jegyforgalmazók, a hanglemez- és könyv-
kiadók stb. A kulturális bevételek növekedéséhez
nagyban hozzájárulnak a különféle vállalkozások -
bárok, éttermek, boltok, lokálok - vendégei, a
fogyasztók is. A Nagy-Britanniában nemrégiben
létrehozott Nemzeti Szerencsejáték Rt. bevételeit
ugyancsak a kultúra támogatására fordítják. A
kultúra támogatói közé tartoznak azok is, akik
létüket a kultúrának köszönhetik. A floridai szál-
lodatulajdonosok például önkéntes adományokkal
segítik a kultúra fejlődését szolgáló kezdemé-
nyezéseket, hiszen azok vonzzák a városba a
vendégeket. A szponzorok a kultúrára fordított
pénzösszegek erkölcsi súlyával nyerik meg üz-
letfeleik rokonszenvét és elismerését.

b. Érdekesebb kérdés talán, hogy ki dönt a
dotációk elosztásáról. A közadakozásból befolyt
összegeket a kormány, az önkormányzatok, az
állami adminisztráció osztja szét, de döntenek a
pénzforrások felől a már létező előírások is, pél-
dául az érvényben levő adótörvények, a minden-
kori árfolyam, valamint szerepet játszik a kultúra
iránt elkötelezett magánszemélyek és vállalatok
egyéni véleménye is. Jelentős befolyása van a
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Kantor rendezése (Wiełopole, Wiełopole) a
krakkói Crieot 2-ben

kultúráról vallott hagyományos nézeteknek és az
éppen domináló értékrendszernek, az ország ál-
talános gazdasági és politikai helyzetének, az
államszerkezet jellegének. De mindezektől füg-
getlenül a legérdekesebb kérdés, hogy a döntés
milyen célokat szolgál.

A demokratikus országokban általános nézet,
hogy a döntéshozó testületek sokasága híven
tükrözi a társadalmi érdekek sokrétűségét, tehát
létezésük nem sérti sem az egyéni szabadságjo-
gokat, sem a demokrácia szabályait. Ez a véle-
mény a gyakorlatban sokféleképpen érvényesül.

A hagyományosan centralista francia model-
len belül a Művelődésügyi és Kulturális Minisz-
térium Színházi Igazgatósága öt állami, huszon-
nyolc városi, egy tucat vidéki, valamint négyszáz
egyéb színházat és színjátszó csoportot támogat.
A koncepció a színházakat hat kategóriába osztja:
minél magasabb színvonalú a színház, és minél
nagyobb a bevétele, annál magasabb kategóriá-
ba kerül, és több támogatásban részesül. Ezek
úgynevezett céltámogatások, tehát egy bizonyos
bemutató vagy előre meghatározott terv megva-
lósulását szolgálják.

A dotáció eredményességét és a munka szín-
vonalát az igazgatóság által kijelölt felügyelők
ellenőrzik. Mindegyiknek megvan az országon
belül a maga szektora. E hivatásos ellenőrök --
kritikusok, rendezők, drámaírók, színészek - je-
lentései alapján sorolják a társulatokat a kategó-

riák valamelyikébe. Így tehát Jack Lang miniszter
úr az egész ország színházi életét jelentős mér-
tékben befolyásolja.

Németországban a centralizáció a tartomá-
nyok szintjén valósul meg: mind a tizenöt tarto-
mányban találhatunk egy-egy, Lang funkcióját
betöltő tisztviselőt (nincs viszont egységes kul-
tuszminisztérium). Németországban kiemeli` sze-
repet játszanak a helyi önkormányzatok. Spanyol-
országban szintén nagy jelentőségű a tartomá-
nyok önállósága; autonómiájukat nyelvi különál-
lásuk erősíti.

A kultúra lehetséges támogatásának sokrétű-
ségét talán a skandináv példa illusztrálja a leg-
jobban. Svédországban a három állami színhá-
zon (az Operán, a Dramatenen és egy nagy tájoló
színházon) kívül több vidéki, helyi, szakszervezeti
és független társulat működik (kommersz szín-
házak úgyszintén). Dotációt az állami, városi és
helyi költségvetésből egyaránt kapnak. Svédor-
szág a legjobb példa. arra a társadalomra, ahol a
színjátszás elsősorban a nevelés és oktatás, má-
sodsorban a csoportos önkifejezés céljait szol-
gálja, és csak utolsósorban tekintik a szórakozás
és a művészet eszközének. Az embernek a mű-
velődéshez való jogát úgy kezelik, mint bármely
más emberjogi törvényt, például a szólásszabad-
ság vagy a szociális ellátás igénybevételének
jogát. A kultúrpolitika alapelveit a parlament kü-
lön törvényben határozta meg. A magánmecena-
túráknak nincs különösebb jelentősége.

Az angolszász országokban más a gyakorlat.
Az Egyesült Államokban a National Endowment
for the Arts szubvenciói csupán a kultúrára szánt

össztámogatás tíz százalékánál is kisebb részét
teszik ki. Az állami támogatások mértéke általá-
ban nagyobb, de összességében - az európai
gyakorlattal ellentétben - szégyenletesen kicsi.
Döntő jelentőségű viszont a jól kiépített magán-
mecenatúra, a nagy alapítványoktól - melyeknek
bevételét a kultúra fejlődését szolgáló többéves
tervek megvalósítására (például a vidéki
színházak fejlesztésére szánják) -, gazdag ipari és
pénz-ügyi egyesületeik dotációin át, egészen az
egyéni mecenatúráig.

Európában a szélsőségesen liberális amerikai
szisztémához Nagy-Britannia áll legközelebb, de
itt közadakozásból is jelentős összegek folynak
be a kultúra támogatására. A Művészeti és
Könyvtári Intézet ez évi költségvetése hatszázki-
lencmillió fontot (ebből az Arts Councilé
kétszázhuszonegymilliót), a területi igazgatási
szerveké további hétszáztizenkilencmillió fontot
tett ki. Az Arts Council költségvetéséből
tizennyolc százalékot fordít a színházak
támogatására (a Nemzeti Színház például
tizenegymillió, a Királyi Shakespeare Színház
nyolcmillió font dotációban részesül).

c. Hogy ki részesül támogatásban? Természe-
tesen a színházak. Angliában a Nemzeti Színház
kiadásainak egyharmadát állami dotációból, egy-
harmadát nagycégek és más magánszemélyek
támogatásából, egyharmadát pedig a jegybevé-
telből fedezik. A dotált színházak előadásaira szó-
ló jegyek ára mindig alacsonyabb a tervezettnél. E
színházak működését ugyanis azért támogatják,
mert fontos társadalmi feladatot vállalnak: olyan
rétegekhez is eljuttatják a kultúrát, amelyek
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Gerard Philipe és Jean Vilar a Homburg herce-
gének avignoni előadásában

a jegy eredeti árát nem tudnák megfizetni. A jegy
árát befolyásoló támogatás mértéke változó, de
Európában a színházak saját bevételei leggyak-
rabban a jegyek árának csupán húsz-harminc
százalékát fedezik, így hát a jegy eredeti árának
hetven-nyolcvan százalékát a dotációnak köszön-
hetően a nézőknek végő soron nem kell kifizet-
niük.

A támogatások elosztásának feltételeit objek-
tív módon nem lehet meghatározni. Magyaror-
szágon például a dotáció mértékét az eladott
jegyek arányától akarták függővé tenni. Ez a
módszer a színházak látogatottságának és így
bevételeinek növekedését tűzte ki célul, és nagy
hasznot hozott a nagy és népszerű színházak
számára, de végzetes hatással volt a kisebb, de

hasonlóan értékes tevékenységet kifejtő kamara-
színházakra. Kiderült tehát, hogy a jegy árához
való hozzájárulást színházaktól függően, egyéni
módon kell meghatározni. Az objektivitás elve
csődöt mondott.

d. A támogatásokból a közönség profitál. De
ahhoz, hogy a kérdésre kielégítő választ adhas-
sunk, figyelembe kell venni a néző társadalmi
helyzetét: életkorát, végzettségét, lakhelyét, val-
lását és nemzetiségét stb. A támogatások a szín-
házi emberek érdekeit is szolgálják. Számunkra
pedig nem csupán az a fontos, hogy a szakmá-
ban dolgozhassunk. A munka eredményessége a
lényeg. Jerzy Grotowskinak igaza volt, amikor
azt állította, hogy az amerikai színházi szisztéma
lehetetlenné teszi valódi műalkotások létrehozá-
sát. Igy hát a támogatások hasznosságát érintő
kérdésre adott válasz nagymértékben függ attól
is, hogy milyen lehetőségeket biztosít a dotáció a
társulatok számára, és főleg: lehetővé teszi-e

művészileg értékes tevékenységet kifejtő, állan-
dó társulat működését, színvonalas műsor létre-
hozását és kisebb nemzetek saját nyelven elő-
adott új darabjainak bemutatását.' Mindenhol
előfordulhat ugyanis, hogy a dotációkból kontá-
rok, szélhámosok vagy pancserok profitálnak.

Végül a haszon kétségkívül azoké, akik eloszt-
ják a pénzösszegeket, a sikert az ő számlájukra
írják. Ez pedig sem politikai, sem társadalmi
szempontból nem megvetendő dolog.

A színházak gazdasági rendszere kapcsán
szólnunk kell még az érem másik oldaláról, azaz
a kiadásokról is. Egy amerikai szakember bebi-
zonyította, hogy a színházak fenntartási költségei
gyorsabban növekednek, mint az átlagos jöve-
delmek, vagyis mint a fizetőképes kereslet.
Ennek egyik következménye, hogy a dotációk
még nagyobb szerephez jutnak a színházak
életében, a másik pedig, hogy jelentős
mértékben csökkenteni kell a kiadásokat.

Az e célokat szolgáló kezdeményezések közül
csak a francia kormány egyik hivatalát, az ONDÁ-t
említeném meg, amelynek teljes neve: Kultúra
Terjesztését Segítő Országos Szervezet. Célja a
különféle színitársulatok előadásainak népszerű-
sítése, országos turnék és vendégszereplések
megszervezése, nézők toborzása és fiatal, ígére-
tes társulatok támogatása. A szervezet informá-
ciós bankjával segíti a színházak tevékenységét,
és anyagi garanciát vállal a tervek kivitelezését
szolgáló kezdeményezésekért. Ennek értelmé-
ben fedezi a vállalkozásokból származó deficit
nagy részét. Az ONDA - egy néhány embert
foglalkoztató iroda Párizsban - együttműködik
több száz társulattal, illetve olyan regionális szín-
házbarát egyesülettel, amelyek a vidéki előadá-
sokat szervezik.

Épület - producer - társulat

A színház mint olyan funkciója szerint három
szempont alapján vizsgálható: mint épület, mint
producer és mint társulat. Közép- és Kelet-Euró-
pában e három funkció természetszerűen össze-
fonódik, Nyugat-Európában épp ellenkező a
helyzet.

Az angolszász országokban nincs hagyománya
az állandó társulatoknak, ellenben nagy nép-
szerűségnek örvendenek az országos turnék.
Nagy-Britanniában színházépületek százai adnak
helyet különféle társulatok vendégszereplésének,
és alig tíz-egynéhány olyan színház van, amely saját
társulattal rendelkezik (ha nem is állandóval). A
színházépületekért és azok állagáért külön hivatal,
a Theatre Trustee felelős; ez dönt a színházak
felújításáról és újabb színházak építéséről.

A színházépület gyakran, főleg vidéken, a me-
gye tulajdona, és a megye által megválasztott
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"adminisztrátor" rendelkezik fölötte. Az „admi-
nisztrátor" általában nagy személyzetet foglalkozta-
tó és a maga egyéni repertoárját megvalósító kitűnő
menedzser. Az Egyesült Államokban olyan helyi
társadalmi szervezetek működnek, amelyek külön-
féle társulatok vendégszereplését készítik elő.

A producernek gyakran nincs önálló színház-
épülete, a vállalkozás a tulajdonosból és titkár-
nőjéből áll. A működéshez elengedhetetlenül
szükséges személyzetet, a színháztermet és an-
nak felszerelését kizárólag a produkció elkészü-
lésének idejére veszik bérbe. Az impresszárió
válogatott - gyakran éppen e célra született -
előadásokat felvonultató, nagy fesztiválok szerve-
zésével foglalkozik.

A „produkciós ügynök" (packager) feladata az
előadásban részt vevő szakemberek (díszlet- és
jelmeztervezők, reklámszakemberek stb.) közvetí-
tése és a tárgyalásokon való képviselete. A pénz
beszerzésével szintén erre specializálódott irodák
foglalkoznak. Végül meg kell említeni az előadás
helyét megválasztó szakembert, a „promotert".

A kommersz színjátszás esetében az előadások
létrehozóit és valamennyi résztvevőjét kizárólag a
produkció elkészültének és az előadásoknak az ide-
jére szerződtetik. A honoráriumok összege a mű-
vész érdemeitől és a vállalkozás sikerétől függ.
Ezeket az ügyleteket a menedzserek bonyolítják le,
nélkülük a színészek és más művészek tehetetlenek
és védtelenek lennének. Természetesen léteznek
színészek és színházi szakemberek adatait tartal-
mazó információs bankok is. De a menedzser az,
aki kiválasztja a színész számára legkedvezőbb
ajánlatot, összeállítja munkaprogramját, és értesíti a
soron következő meghallgatásokról. A meghall-
gatás ugyanis a szerződtetés alapfeltétele. Termé-
szetesen nem vonatkozik ez a már befutott sztárok-
ra. A színészek többségének azonban folyamato-
san, produkcióról produkcióra bizonyítania kell
alkalmasságát, szakmai jártasságát. Megalázó?
Az utóbbi negyven év során egyszer sem talál-
koztam Lengyelországban ilyen véleménnyel a
filmek próbafelvételein. Legfeljebb sóhajok jutottak
el hozzám: „Bárcsak engem vennének fel..." A
producer, a rendező és a többi szakember előtti
folytonos alkalmassági vizsgák, a konkurencia
érezhető jelenléte elősegíti a szakmai színvonal
emelkedését, és a későbbiek során biztosítja a
produkció gyors és professzionális kivitelezését.

A professzionális színház

A szocializmusban gyökeret vert nézet szerint a
professzionalista művész színiakadémiát végzett
egyén volt, és ez a tény különféle előjogokat,
például állandó munkahelyet biztosított számára.
Ez utóbbi eléggé érthető volt egy olyan ország-
ban, melynek alkotmánya kizárta a munkanélkü-

liség lehetőségét. A világ más részein azonban a
munkaerő alkalmasságát nem a diploma, hanem
a piac határozza meg. A professzionalizmus kri-
tériuma egy adott szintet elérő jövedelem; pro-
fesszionalista az, aki nem dolgozik (és nem is
dolgozhat!) egy bizonyos honoráriumszint alatt. A
honorárium összegét a színészszakszervezet
állapítja meg. Az amerikai Actors Equity Associa-
tion a következő feltételek alapján választja meg
tagjait:

1. Az Equity kollektív szerződése értelmében a
tagoknak szerepre kell szerződniük a színház-
hoz.

2. Be kell lépniük a „Négy A" szervezetbe, azaz
az Associated Actors and Artists of America szö-
vetségbe. A „Négy A" az Equityn kívül még kilenc
egyesületet tömörít, többek között az olasz, a
zsidó, a Puerto Ricó-i színészek egyesületét.

3. Ötven héten keresztül egy, az Equityvel
közösen kiválasztott színházban kell dolgozniuk;
az ötven hét lejártával a színház a jelöltet csak az
Equity feltételei alapján szerződtetheti.

A kanadai Equity hasonló feltételek mellett
választja ki tagjait. Az egyetlen különbség, hogy a
jelöltnek két éven belül három szerepet kell vállalnia
az Equity által jóváhagyott két színházban. Az Equity
beiratkozási díja ötszáz dollár, a tagsági díj a jöve-
delmek két százalékát teszi ki. Minden szerződést
három példányban készítenek el, mivel az egyik
mindig az Equity központjába kerül. A szervezet
működése tehát egyszerű. A színész értékét az
igazgató határozza meg azzal, hogy professziona-
listát megillető fizetést juttat neki. Az igazgató
alkalmasságáról pedig a közönség, az adomá-
nyozók és az Equity döntenek.

Az Egyesült Államokban és Kanadában számos
olyan színház működik, amely nem enged-heti
meg magának, hogy Equity-tagokat foglal-
koztasson, mert ez túl sokba kerül. Az Equity tagjai
pedig nem írhatnak alá olyan szerződést, amely az
Equity által meghatározott bérnél kevesebbet
kínál. Vajon ez azt jelentené, hogy ezek a
színházak szakképzetlen amatőröket foglalkoz-
tatnak? Nem feltétlenül. Akad olyan eset is, ami-
kor a társulatot összekovácsoló eszme fontosabb
a honoráriumok összegénél. A munka fel-
tételeinek és díjazásának szabályait az Equity és
egy producerekből és tulajdonosokból álló igaz-
gatótanács háromévenként újratárgyalja. Az
eredmény újabb, részletes - százoldalas! - kol-
lektív szerződés. A szerződés lényegét a heti
munkabérek, a külön juttatások, a szállodaátalá-
nyok stb. összege teszi ki. Ezeket az összegeket
háromhavonként automatikusan növelik a hiva-
talos árak emelkedésének függvényében.

Eddig olyan rendszerben éltünk, amelyben a
színészek többnyire különféle privilégiumokat
élvező állami hivatalnokokhoz hasonlítottak,
akiknek biztos állás és jövedelem járt, akkor is, ha
semmit sem produkáltak. Most olyan rend-szer
következik, amelyben a színész munkája csupán
árucikk egy igényes felvevőpiacon. Vajon a külföldi
tapasztalatok segíthetik-e munkánkat? Es
hasznosak-e ezek a tapasztalatok a lengyel
színjátszás jövője szempontjából? E kérdésekre
folyamatosan keressük a választ.

A Macunaima brazil színház vendégjátéka a
stuttgarti fesztiválon
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Az amatőr színjátszás

Az amatőr színjátszás a színházi élet fontos alko-
tórésze, a világ számos területén annak egyedüli
létformája. Legalább négy ágát különböztetjük
meg: az „utánzó", a „helyi", az „egyetemi" és a
„nyitott" szín játszást.

Az utánzó színház a hivatásos színház „gyen-
gébb" kiadása, mivel általában ugyanolyan stílus és
repertoár alapján működik, de nem rendelkezik a
hivatásos színház anyagi hátterével és szakmai fel-
készültségével. E színjátszási formát Lengyelor-
szágban olyan intézményesített, nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező színházak képviselik, mint a
przemyśli Fredreum, a krakkói Teatr Kolejarza vagy
a wroc3awi Zielona Latarnia.

Az Egyesült Államokban az amatőr színjátszás
erős, nagy hagyományú irányzat. A társulatok álta-
lában egyesülés vagy non profit társaság keretei
között működnek. Dotációról természetesen nem
beszélhetünk. Eves repertoárjuk (általában négy
színdarab) nem sokban különbözik a színvonalas
európai műsoroktól. A darabokat a bemutató után

addig játsszák, amíg érdeklődés van irántuk; a
jegyek olcsóbbak, mint a professzionalista szín-
házakban. Minden munkát (beleértve a színpad-
technikai munkálatokat is) a színház által válasz-
tott vezetőség tagjai végeznek. Az előadások be-
vételének köszönhetően az effajta társulatok
gyakran komoly vagyonra és impozáns önálló
színházépületre tesznek szert, legtöbbször azon-
ban csak bérlik a színháztermeket, a próbákat
pedig általában hétvégeken tartják. Detroitban
jelen lehettem egy ilyen társulat egyik próbáján,
megdöbbentett a munkának és a produkció kivi-
telezésének magas színvonala.

Finnországban az amatőr színjátszás az oktatás
egyik formája - politikai karriert például nem lehet
befutni anélkül, hogy az ember részt ne venne ilyen
társulat munkájában. Amikor erről értesültem, nem
csodálkoztam többé a hivatásos finn színházak ja-
vára felajánlott óriási dotációk összegén.

A helyi színjátszás világszerte az adott helység
közösségének önkifejezési formája. E
tevékenység-re példák az évenkénti, általában
ugyanabban az időben megrendezett fesztiválok,
például a zebrzydowicei és oberammergaui
passiójátékok vagy
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egyéb misztériumok, karneválok, utcabálok. Ide-
tartoznak az Egyesült Államok történelmi eseményeit
rekonstruáló megemlékezések vagy a moravai
Stawków-beli játékok (az austerlitzi csata emlékére),
de a velencei, monte-carlói, New Orleans-i, Rio de
Janeiró-i karneválok is. Ezek a nagyszabású
események óriási jelentőségűek, hiszen az adott
város nekik köszönheti, hogy világszerte ismerik.

Egyetemi színjátszás Lengyelországban nem lé-
tezik, ugyanakkor az Egyesült Államokban tipikus
jelenség. Az amerikai egyetemeken több mint két-
száz drámaelméleti fakultás működik, amelyek ok-
tatási programjuk keretében, hivatásosok vezetésé-
vel és segítségével, diákok részvételével színház-
ként funkcionálnak. Az előadások művészi színvo-
nala nem a legmagasabb, ugyanakkor épületeik
állaga és műszaki felszerelése irigylésre méltó. E
fakultásokról csupán a hallgatók tíz százaléka kerül
hivatásos színházakhoz, a többi más foglalkozást
keres magának, de a későbbiek során éppen közülük
kerülnek ki a színházak leghűségesebb támogatói és
a kuratóriumok tagjai. Az amerikai fakultások
némelyike a mi színiakadémiáinknak felel meg. Az a
diákszín játszás azonban, mely az ötvenes-hatvanas
években indult fejlődésnek, Lengyelországban
aránylag ritka jelenség.

A nyitott avagy avantgárd, alternatív, kísérleti,
egyszóval: lázadó színjátszás az ifjúság köreiben
mindenütt a világon közismert, s mind az egyetemi,
mind más hivatásos színházaktól független, mivel
lényege éppen a hagyományos szín játszási formák-
tól való elszakadás. Ez a - természeténél fogva -
efemer jelenség nagy népszerűségnek örvend a ra-
jongók körében, ezért Európában létrehoztak egy
több száz tagot számláló szervezetet, az IETM-et
(Informal European Theatre Meeting). A hivatásos és
amatőr színházak különféle irányzatai között nem
húzódik éles határ, az alkotóművészek és a közönség
cserélődik. Nagy-Britanniában a színészek nyolcvan
százaléka aktuális szerződés nélkül, más munkából
él. Vajon az a pincér, aki hétről hétre újabb meghall-
gatásokon vesz részt és lelkiismeretesen gyakorol,
hivatásosnak tekinthető-e? Es amatőrnek számít-e
az a tehetséges drámatagozatos lány, aki egy bank-
ban keresi kenyerét, de közben heti húsz órán át
próbálja szerepét, táncol és énekel, a közönség pedig
tizenöt dollárt fizet azért, hogy megtekinthesse? Es
vajon amatőr-e az a negyvenéves férfi, aki egy diák-
színjátszó-csoportot vezet, amelyet ő maga alapított
húsz évvel ezelőtt? Senki a világon nem törődik
effajta kérdésekkel. A lényeg, hogy jó-e az, amit az
illető csinál, és hogy van-e valaki, aki kíváncsi rá.
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