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1995-ben „felgyorsultak" az események. A
zínházat saját értelmiségi léte bizonyítékának
ekintő néző korábban is tapasztalta,
ogy a színházak körül már nem kellemesen
zínházi jellegű háborúság folyik, ám - részint
örőcsik Mari boldogtalan végű színház-

gazgatói működésének eredményeképpen-
zámára nyilvánvalóan csak 1995-ben robbant
i a „struktúravita", amely immár nem azt
irtatta, vajon jó-e egyik vagy másik színház be-
utatója, hanem hogy képes-e a fővárosi önkor-
ányzat mint tizenhárom színház gazdája és a
űvelődési és Közoktatási Minisztérium mint a

nemzeti" színházi intézmények - Nemzeti Szín-
áz, Operaház és Játékszín - ügyében illetékes
ormányzati tényező finanszírozni a „színházi
truktúra" működését.

énzre várva

ert végül is erről van szó: a kultúra ezen szeg-
ense - akárcsak a filmgyártás vagy a könyvki-
dás - nem „megújítására" vár, hanem pénzre.
működést lehetővé tevő pénzre. Ehhez képest
inden másodlagos. Ahogy egy tömegszeren-

sétlenségnél sem ildomos előbb a személyazo-
ossági igazolványokat kérni, és csak utána ne-
ikezdeni a sérültek ellátásának, ugyanúgy a
színházi struktúra" esetében sem lenne szabad
deológiai mázzal bevonni a meztelen tényt: a
úlyosan eladósodott főváros és az anyagi esz-
özökben nem dúskáló minisztérium képtelen
övetni az inflációt, és ezért színházak bezárására
ényszerül. Ez a szomorú felismerés kerek perec
egjelent például dr. Schiffer János főpolgár-
ester-helyettesnek a főváros költségvetési ter-

ezetéhez készített, 1995. november 8-i anyagá-
an: „A pénzügyi kényszer elkerülhetetlenné te-
zi a fővárosi színházi struktúra megváltoztatá-
át. (...) A kérdés tehát ma már nem az, hogy
áltozzon-e a színházi struktúra, hanem az, hogy
iképpen." Magyarul: a színházi struktúra meg-

áltoztatásán az olcsóbb struktúra létrehozását
ell érteni, s mivel a támogatások minden szín-
ázra kiterjedő arányos csökkentése minden
zínház működését veszélyeztetné, maradt a ké-
enfekvő megoldás: a kevesebb színház.

Ez világos beszéd. Amit csak megzavar, ha
éppen a főpolgármester-helyettes kezd el ideolo-
gizálni; ha egyéb okokat is fölemleget, mint a
pénzhiányt: „A jelenlegi színházi struktúra meg-
merevedett, nem alkalmas a színházak iránt tá-
masztott közönség- és szakmai igények optimá-
lis kielégítésére." Azt hiszem, itt egy pillanatra
meg kell állni. Amikor ugyanis elhangzik, hogy
„optimális kielégítés", akkor a fővárosi önkor-
mányzat olyasmire hivatkozik, amiről nem lehet-
nek ismeretei. Egyfelől ugyanis ki kellene deríte-
nie, hogy melyek volnának azok a nevezetes kö-
zönség- és szakmai igények, és miután megis-
merte őket, tudnia kellene azt is, hogyan kell
ezeket optimálisan kielégíteni. Vajon a fővárosi
önkormányzat megbízható közvélemény-kutató
cégek segítségével valóban fölmérte-e a közön-
ség és a „szakma" igényeit? Vajon a választott
önkormányzati testületek vagy a szakapparátu-
sok valóban tudják, hogy a rangsorolt igények-
nek mi az optimális kielégítési módja? Vajon a
szakmainak nevezett tanácskozásokon valóban
sikerült közös nevezőre jutni a tekintetben, hogy
a struktúrában igazából mi a merev, és mire
kellene rugalmasabban reagálni? Ha így volna,
erről tudnunk kellene. Egy ilyen vizsgálat és fel-
ismerés eredményét a főváros aligha rejtené vé-

ka alá. A valóság azonban inkább az lehet, hogy
dr. Schiffer János tollán összetűzött a régi és az
új. A régi abban az értelemben, hogy a létező
szocializmus kultúrpolitikusa tudta, hogy melyek
a közönség (olykor a közönség előtt is rejtve
maradó) támogatandó igényei, és melyek a tűrt,
azaz kétes vagy méltatlan és ezért tiltandó igé-
nyei, továbbá azzal is tisztában volt, hogy az
igazodó „szakma" igényeit - a piacgazdaságban
uralkodó viszonyokhoz képest - ő optimálisan
kielégíti, hiszen a kinevezett és állami alkalmazott
„művészek" körében megszüntette a létbizony-
talanságot általában, valamint a művészi bukás-
sal összefüggő egzisztenciális fenyegetettséget
konkrétan. A főpolgármester-helyettes - ahelyett,
hogy bizonyítaná: tekintettel a főváros el-
adósodására, a befogadó színház gazdaságilag
megalapozottabb vállalkozás, mint a társulattal
rendelkező önálló színház - ideológiába csoma-
golja a Thália Színház bezárásának keserű piru-
láját: „Budapest és az ország színházi életének, a
főváros közönségének vitathatatlan szüksége
van egy olyan fővárosi befogadó színházra,
amely alkalmas arra, hogy folyamatosan és ter-
vezhetően teret adjon a legjobb vidéki előadá-
soknak, a remélhetően szaporodó külföldi
vendégjátékoknak, a fővárosi művészeti
fesztiválok színházat igénylő produkcióinak."

A főpolgármester-helyettes egyébként a
„struktúraharc' egyik főszereplője; ő az az ön-
kormányzati színházi tulajdont képviselő „re-
szortfelelős", aki nem átallotta filozofikusan kije-
lenteni: "El kelli ismerni, hogy a válsághelyzetek -
számtalan előnytelen tulajdonságuk mellett -
kikényszerítenek olyan döntéseket is, amelyeket
már régóta általánosan ésszerűnek tartanának,
de valahogy mégsem tudnak a fennálló helyzettel
szemben megszületni."

M A R X J Ó Z S E F

A STRUKTÚRA ROSSZKEDVE
A BUDAPESTI SZÍNHÁZAK
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zőket kell érteni) többnyire a romantika zászlaja
alá sorakoztak fel. Az egyéniség kultusza lett a
mentsvár: az egyéniségé, amely sem a politiká-
nak, sem a „mesteremberek" színházának nem
tett engedményt, s a talentumról csak önmagá-
nak kellett elszámolnia. Sajnos ma már ez a
magatartás is aggályos. Hogy egy nagyon régi
színházi kritikussal példálóddzak, Gyulai Pál
1854-ben nevezetes Petőfi-tanulmányában meg-
írta, hogy a zseni másolatokat szül: „Úgy látszik,
mintha Petőfi csak azért született volna, hogy a
zsenialitást divatba hozza. Minden különcség,
minden hóbort annak kereszteltetik. Bővében va-
gyunk lángelméknek, s e lángelmék csalódásig
hasonlók."

A mi színházi lángelméink ráadásul nemcsak
hogy mindent tudnak, hanem fölöttébb igényesek
is. Amikor az értéktudat megrendül, teljesen
természetes módon a külső értékmérők válnak
hangsúlyossá (tetszik, nem tetszik, a piac rava-
szul kiköveteli magának a helyét). A produkció
szakmai jelentőségét a bemutató előtt már is-
merni lehet: a „kiemelt" költségvetéssel gazdál-
kodó alkotó eleve jobbnak számít, mint szerény
anyagi eszközökkel rendelkező kollégája. Az „al-
ternatívok" (egykor a nevük „műkedvelő" volt)
sötét bugyrából ma sincs átjárása professzionis-
ták közé. Nem hinném azonban, hogy a mai
színház - mint egyesek meglehetősen nyersen
állítják- rosszabb lenne, mint egykor volt, ez már
csak azért sem tűnik igaznak, mivel ma már a
„rossz" színház is lehet az alkotó legitim
(dekonstrukciós) célja. Egyébként is - tanítja a
strukturális antropológia - a remekműveket a
fércmunkáktól semmilyen korlát nem különíti el.
A „nagy" színpadi előadásokban ugyanazok a
strukturális elemek lelhetők fel, mint a „mester-
emberek" szórakoztató munkáiban. A színpadi
„találmányokat" (sajnos?) nem védi hivatal, a

sikeres effekteket nem lehet jogfenntartásos zá-
radékkal ellátni.

De ne merüljünk el az esztétizálásban, hiszen
a tömegszerencsétlenség azonnali beavatkozást
igényel. Említsük meg mindössze az elmúlt két-
száz év egyik fontos gazdasági vonatkozását: a
művészinek nevezett színházat a nézők csak
részben tartották el. Ne feledjük, a színház az
udvari kultúrában „közpénzen" született meg. Az
eredet következményeként a színház a mai napig
nem vetette le ünnepi külsejét, és minden „nép-
színházi" törekvés ellenére (vagy azzal együtt) az
a különös hely maradt, amelyben mind a jelen-
valóság, mind a jelenből való kiszakítottság már
a színház előcsarnokában megjelenik, és hatása
az előadás után is, az előadás intenzitásától
függően, még órákig kitart. A színház mitológiá-
jának azonban az is része, hogy az intézmények
finanszírozását köd veszi körül. Mit is kell meg-
fizetni a színházban? Az épület fenntartását? A
sztárok gázsiját? A színpadi szerzők honoráriu-
mát? Vagy magát az előadást kell finanszírozni,
elismerve - kevésbé fennkölten - a színházi
üzemnek azt az egyedülálló sajátosságát, hogy a
színház épülete egyszerre a termék létrehozásá-
nak laboratóriuma (próbák), gyára (az előadás
ismételhetőségének gépezete) és eladásának üz-
lete, hiszen maga a termék - az előadás - csak a
függöny feltől a függöny leig létezik.

Az előadáshoz való „hozzájárulás" jellege sze-
rint a színházi szakmát jelentős érdekvonalak
osztják meg. Jól látni ezt a jelenlegi zajlás köze-
pette is. A szakmai szervezetek álláspontja sze-
rint az amputációt, ha már szükség van rá, leg-
alább körültekintő orvosi vizsgálat előzze meg,
annak érdekében, hogy az igazságosság és mél-
tányosság fontos szempontjai érvényesülhesse-
nek. A színházak vezetőiben inkább megvan az a
„férfias rezignáció", amely szükséges hozzá,
hogy a kapitalizmus építésének jelenlegi (tőke-
hiányos) szakaszában tudomásul vegyék: az él-
hetetlenek elpusztulnak, az önmaguknak pártfo-
gót nem találók (akiket a kuratóriumok rendsze-
resen félresöpörnek) marginalizálódnak. A szín-
házak vezetői például nem tiltakoznak, ha dr.
Schiffer János gondolatmenetében a „régi" oly
módon is megnyilvánul, hogy ideológiai alapon
jelöli ki azokat a színházakat, amelyek hosszabb
távon is számíthatnak az önkormányzat támoga-
tására. A fővárosi önkormányzat magas tiszt-
ségviselője a budapesti színházi struktúra meg-
tartandó elemeit - bukdácsoló fogalmazásban -
így minősíti: „A Katona József Színház és az Új
Színház, valamint a Vígszínház és a Radnóti Mik-
lós Színház jelenti azt a »2 + 2«-es művészszín-
házi, illetve művészszínház jellegű polgári szín-
házi bázist, ami hosszú távon megőrzendő, mi-
nimális alapértéke kell, hogy legyen a fővárosi
színházi struktúrának." Egyébként a 2 + 2 = 5,
hiszen ebbe a körbe beleértendő az önkormány-

A „fennálló helyzetet" maguk a színházak je-
lentik. Kétségtelen, mindannyian érzünk némi
kételyt, ha színházról esik szó. Jól tudjuk, hogy az
elmúlt kétszáz évben az a színház, amelyet itt és
most értéknek tartunk, egyre inkább magára
vállalta a templomi prédikáció és a tudományos-
ismeretterjesztő esszé szerepét. Aki színházba
járt, hihette azt, hogy a színpadról úgy szólítják
meg mint az „emberiség" tagját. A színész is
rendületlenül hitt abban, hogy nemes feladata
tükröt tartani az „emberiség" elé. Hogy a színpad
szószék, az axiómaszámba ment. Igaz, mindig
létezett a magas kultúrában is eszképista szín-
ház, de sohasem élvezett olyan reputációt, ami-
lyet a „tanító" színház teremtett önmagának. Ez a
fajta színház - az „alkotók" színháza - termé-
szetesen gőgösen megkülönböztette magát a
„mesteremberek" színházától, amelyben a kö-
zönség, mint mondani szokás, „kikapcsolódik",
„felejt", és „zsigeri élvezetre" lel. Ezt a gőgöt
lovagolta meg a létező szocializmus kulturális
politikája, azt állítván, hogy a „mesteremberek"
színháza túlhaladott társadalmi formáció, a kapi-
talizmus angolkóros gyermeke, s mint ilyen, el-
halásra van ítélve. Lebecsülte - a kulturális for-
radalom eszmei magaslatáról - a piacgazdaság
kultúráját, amelyben az értékmérő a pénztári
jegybevétel, nem pedig az az önmagában vett
érték, amelyet az értelmiség (beleértve a politikai
elitet is) „ismer fel", „állapít meg" vagy - amint ezt
a gyakorlatból jól ismerjük - „fog rá" a műal-
kotásra. Egy pillanatig sem kívánom kétségessé
tenni az „alkotók" színházának jelentős eredmé-
nyeit, csupán utalok arra, hogy az alkotók (és
ezen a színház világában rendszerint a rende-

AzÚjSzínházhomlokzatánakrészlete
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Szobor a Fővárosi Operett Színház bejárata
fÖlÖtt

zati tulajdonú zenés színház is, azon az alapon,
hogy a „Fővárosi Operett Színház fő funkcióját
tekintve feltétlenül megőrzendő értéke a színházi
struktúrának".

Természetesen nem meglepő, ha a „polgári
színházi bázis" kapcsán nem hangzik el tiltako-
zás. Miért is kerülne sor rá? Akik a 2 + 2 „alap-
értékbe" tartoznak, fellélegezhetnek, 1996-ban
sem kell tevékenységüket szűkebbre vonni. A „ 2
+ 2-koncepción" belüli csapat „még ha nem is
közmegegyezéssel, de képes áldozatokra" (ahogy
azt a Magyar Színházrendezői Testület
állásfoglalása szó szerint tartalmazza), csak te-
gye a főváros lehetővé „az adott költségkereten
felüli szabad mozgásteret a szerződéses időszak
végéig". Közmagyarra lefordítva: a tulajdonos
engedje meg, hogy a tulajdonos eszközeivel meg-
termelt többletet saját belátásom szerint költhes-
sem el. Azok sem tiltakoznak azonban, akik nem
tartoztak bele a „2 + 2-koncepcióba". Számukra a
mézesmadzag az az „új", ami dr. Schiffer János
megnyilatkozásaiból mint „rendszer-függő" elem
bukik ki. Elsősorban a privatizáció. Hogy mit is ért
privatizáción a főpolgár-mester-helyettes, azt a
Madách Színház és a Tivoli Színház jövőjére
vonatkozó nézeteiből szűrhetjük le.

Tulajdonos szerepzavarban

A főpolgármester-helyettes megengedi, hogy a
Madách Színház teljes rekonstrukciója után (amit
természetesen a főváros finanszíroz), „esetleg
azzal párhuzamosan megvalósulhat a színház
privatizációja". Hogy milyen formában? A válasz a
lehető legszellemesebb: ,,...az akkori
viszonyoknak majd leginkább megfelelő privati-
zációs eljárás keretében". Vajon milyen „akkori"
viszonyokra gondolhat a főpolgármester-helyet-
tes? Ez a Tivoli Színház hasznosításának homá-
lyos ötletéből sem derül ki. (Emlékezzünk, a Tivoli
felépítésére a főváros optimista módon egész
vagyont költött.) Dr. Schiffer János hajlandó
„köztámogatás nélküli működtetés" reményében
„az épület önkormányzati tulajdonának
fenntartásával nyilvános pályázatot" kiírni, tönk-
rezúzva ezzel minden korábbi megállapodást és
reményt. A főpolgármester-helyettes láthatóan
hisz abban, hogy egy nyilvános pályázat olyan
törekvéseket képes feltárni, amelyek a „színvo-
nalas művészi kínálatot képesek ötvözni egy
megfelelő pénzügyi konstrukcióval' (kiemelés
tőlem). Végeredményben érthető, ha egy szoci-
alista politikus csak végső esetben veszi a szájára

a „kapitalista termelési mód" kifejezést, mert
feltehetőleg őszintén hisz abban, hogy a
megfelelő pénzügyi konstrukció elegendő olyan
problémák megoldására, amelyeknek a válság (a
létező szocializmus e tabu fogalma) - mint ko-
rábban láttuk - esetleg még jót is tesz.

A privatizáció sajátos esete a „színházi struk-
túrában" a közhasznú társaság. Sokatmondó
tény, hogy az önkormányzata finanszírozási vál-
ságot - a „2 + 2-koncepción" kívüli körben - az
önkormányzati tulajdon új, vállalkozási formá-
ban való „szerződéses" működtetésével látja
megoldhatónak. Két okból talán igaza is van: ez
a társasági forma még inkább lehetővé teszi
(kevesek számára) a köztulajdonú színház de
facto magánvállalkozáskénti működtetését. Más-
részt a közhasznú társaság önmagában implikál-
ja, hogy a főváros a szerződésbe adott színház
működésében olyan szolgáltatást Iát, amely az
intézményt kiemeli a vállalkozásként működtetett
egyéb önkormányzati szolgáltatások (iskola, kór-
ház, tömegközlekedés stb.) világából. S mint-
hogy a színház érzékeny a szimbólumokra,
örömmel töltheti el, h o g y - produkciótól függet-
lenül - ismét fölértékelték mint társadalmi
funkciót.

A „színházi szakmát" széttagoló érdekek
egyébként különös élességgel jelzik, hogy az
önkormányzat-színházak--szakmai szervezetek
Bermuda-háromszögében a tótágas a természe-
tes közlekedési mód. Valami megint megbicsak-
lott. Rossz a „szereposztás". A fővárosi önkor-
mányzat, a tulajdonos esztétizált, magához von-
va azokat a jogosítványokat, amelyekkel egykor a
pártállam hatalmi szervei rendelkeztek. Dekla-

rálja, hogy mi az alapérték, majd az így kihirdetett
„alapérték" - „művészszínház jellegű polgári bá-
zis" - mellé leteszi az adózók pénzét is, amellyel
az érintett alkotók nem kívánnak elszámolni, mi-

vel feladatuk, mint az antik Rómában a Vesta-
szüzeké, az érték lángjának őrzése, kerül, amibe
kerül. A „harmadik oldal" eközben egyre hango-
sabb. A Magyar Színész Kamara kiáltványban
sérelmezte, hogy a fővárosi önkormányzat „kife-
lejti" a döntési mechanizmusból, és ennek követ-
keztében megkérdőjelezte „a döntést előké-
szítők, döntéshozók szavahihetőségét és hite-
lét". Eddig rendben is lenne a dolog, a tótágas
ékes példája azonban, hogy a Magyar Színész
Kamara és más szakmai szervezetek vállalták:
„pénzügyi és jogi szakemberek bevonásával" - a
színházi valóság konkrét tényeivel szembenézve
- konzisztens koncepcióval rukkolnak elő. Az a
kérdőív, amelyet példának okáért a Magyar Szí-
nész Kamara állított össze, a lényeget illetően
helyesen foglalja magában azokat a bevételi és
kiadási oldalon megjelenő tételeket, amelyek
egy-egy színház működését jellemezhetik. Ám
azt hinni, hogy 1990-től az 1996-os előirányzatig
ezek az adatok belátható időn belül „hitelesen és
pontosan" előállnak, (legalábbis naivitás. Az ada-
toknak a számviteli törvény előírásainak meg-
felelő kibogarászása cinmagában is hatalmas
fel-adat. A kérdés azonban nem is a szakértelem-
és az időhiány, hanem az, hogy hajlandók-e a
szín-házak bevallani a maguk forró (üzleti)
titkait. Ilyen lehet példul egy-egy szponzori
szerződés, ügynöki jutalék, de akár egy-egy
színház eladósodásának mértéke is.

A „rossz szereposztás"' - a létező magyar
kapitalizmus „szektorsemleges" sajátosságaitól
nem függetlenül - egyébként a tulajdonosi sze-
rep tökéletes félreértéséből fakad. Amiről szó
van, art a vonatkozó közgazdasági szakmunkák
mintatulajdonos és a menedzsment konfliktusát
írják le. A gazdasági élet mindkét szereplője köz-
ismert módon olyan jogosultságokat akar meg-
szerezni, amelyek jogilag a partner birtokában
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vannak. A tulajdonos - különösen akkor, ha a
működés érdekében anyagi áldozatokra is kény-
szerül - elvárja, hogy a menedzsment úgy tán-
coljon, ahogy ő fütyül. A menedzsmentnek -
informális módon - a r t is előírja, hogy az operatív
kérdések mely (lehetőleg a legszélesebb) kö-
rében kell „konzultálnia" a tulajdonossal, illetve
a tulajdonos képviselőjével. A menedzsment
azonban a maga részéről, a tulajdonos tudtával
vagy tudta nélkül, szabadon rendelkezik a tulaj-
donos vagyonával, különösen akkor, ha a tulaj-
donosok köre túlságosan széles, vagy ha a tulaj-
donos jogi személy, hiszen az első esetben a
tulajdonosok különböző csoportjai eltérő érde-
keik függvényében a menedzsment javára mani-
pulálhatók, míg a jogi személyt képviselő hivatal-
nok hatalma csak a menedzsment kinevezése és
a támogatások szétosztása körüli lobbizás keze-
lésére korlátozódik, a cég működését átlátni
nincs sem kedve, sem képessége. A színházak
esetében a pártállami „gondoskodás" alól felsza-
badult menedzsmentek erejét csak fokozza, hogy
ezek többnyire magas presztízsű művészekből
állnak, akiknek esetében nem összeférhetetlen az
egyidejű igazgatói, rendezői, oktatói és színészi
munka, saját színházukban vagy vendégként má-
sutt, de a televízióban és filmgyártásban minden-
képp. Ráadásul a presztízs olykor pénzre váltha-
tó. Az állami pénzekkel mecénáskodó szponzo-
rok nem az államosítás révén tulajdonosi hely-
zetbe került fővárosi önkormányzatot tüntetik ki
figyelmükkel, hanem országosan ismert művé-
szeket, akik „mellesleg" a színház
menedzsmentjének tagjai.

A tulajdonos-menedzsment kötélhúzásnak
egyébként a Nemzeti Színház az állatorvosi lova:

a „bebetonozott" menedzsment színházi kárte-
vése (legalábbis a szakma és a közönség
föltehetően többségi véleménye szerint) és a
tulajdonos minisztérium tehetetlensége (azok
szerint, akik a minisztert aktivitásra ösztönöznék)
olyan társasjátékban jelenik meg, amelyből a
közönséget - szokás szerint (Id. Kulturkampf) -
az első dobások után kihagyták. Természetesen
mint minden esetnek, ennek is megvan a maga
tanulsága. A politikai döntés korrekcióját az ön-
kormányzat vagy az igazgatói pályázatok „tárgy-
szerűségének" fokozásával végezhetné el (lehe-
tetlen feladat), vagy magának a pályázatnak az
elkerülésével (amint azt egy jelentős színházi
szakember javasolja). Kétségtelen: a legnehe-
zebb lenne valóban tulajdonosként viselkedni,
ami mellesleg a „szakma" minden szektora szá-
mára több kellemetlen következménnyel is járna.
Tömegszerencsétlenségnél ugyanis a segély-
nyújtást a könnyű sérülteken kell elkezdeni, illet-
ve azokon, akiknek jó az esélyük az életben ma-
radásra. Ahhoz azonban, hogy a diagnózist meg
lehessen állapítani, alapos kórlapokra lenne
szükség.

1. A tulajdonos például értéktételezés helyett
szemrevételezné, hogy mi is a tulajdona. Eltökélt
szándéka lenne, hogy megbízható értékbecslést
kapjon: mennyit is ér eszközoldalon a budapesti
színházi struktúra. Természetesen egy ilyesfajta
leltár korántsem öncél: a vagyonmérleg elkészí-
tése előfeltétele bármilyen társasági átalakulás-
nak vagy privatizációnak. Ha tehát ilyen nincs,
akkora magánosítás tárgykörében minden szán-
dék írott malaszt marad. Az aktívák számbavétele
már csak azért is fontos feladat lenne, mert az
egyes színházak vagyona végre olyan, viszony-
lag objektív számban fejeződne ki, amelynek
alapján a pályázati kuratóriumok is rághatnák a
körmüket: vajon rábízhatnak-e jó szívvel milliár

dos értékeket arra a jelöltre, akinek magánem-
berként kis összegű kölcsönt sem adnának? A
passzívák összegzése, valamint a működési költ-
ségek szokásos számviteli bontása sem lenne
haszontalan, különösen akkor nem, ha a vizsgá-
lat a színházi üzem „árutermelésére" koncentrál,
vagyis a költség-hozam típusú elemzés közép-
pontjában az előadás állna, hiszen nyilvánvaló,
hogy a befektetett eszközök (próbák, díszletek,
jelmezek, kellékek, jogdíjak és honoráriumok) a
bemutató napján válnak piaci termékké, és min-
den előadás, amelynek jegybevétele több, mint a
napi fenntartási költség, valamint az igazgatási
költségnek egy napra eső hányada, elvileg a
befektetett eszközöket amortizálja. Gazdasági ér-
telemben a bukás a művészszínházban is ott
kezdődik, ha a lehetséges jegybevétel eleve ki-
sebb, mint a napi fenntartási költség, illetve a
bevétel (nézők hiányában) nem tartalmaz amor-
tizációs hányadot. Az alapítványi színjátszás bi-
zony sokszor ezzel a negatív szaldóval indul út-
nak, ismeretlen művészi csúcsokat meghódí-
tandó.

2. A színházi üzem sajátosságait szem előtt
tartó vizsgálat a tulajdonos számára is nyilván-
valóvá tenné, hogy a színházi termék nem gyárt-
ható raktárra. A betanult előadás - néző nélkül
(vagy ingyen) - növeli a befektetett eszközöket;
csak nehezen lehet a számviteli rendben a hat-
vannyolcadik sorban feltüntetendő „saját terme-
lésű készletek" közé elhelyezni, hiszen az előadás
a néző receptoraiban válik áruvá (most nem be-
szélve a másodlagos forgalmazás olyan ese-
teiről, mint a videofelvétel, ahol az áru maga a
kazetta). Nyilvánvaló tehát, hogy gazdasági érte-
lemben lehetetlen lándzsát törni az en suite- vagy
a staggione-rendszer mellett. Csak azt lehet mér-
legelni, hogy a befektetett eszközök a széles kí-
nálat mellett vajon meghaladják-e azt a kritikus
mértéket, amelyet túllépve az évadot hatszáz
napra kellene növelni, avagy a közönség érdek-
lődésének fenntartására a kínálat szűkítése a leg-
hatékonyabb mód, és emiatt kell a befektetett
eszközöket már előadásra kész darabok eseté-
ben is növelni. Az ilyen típusú elemzés azt is
feltárná a tulajdonos előtt, hogy teljesen érdek-
telen, vajon a kamaraszínház egy nagyobb szín-
ház filiáléja vagy önálló színház-e (nem is szólva
a befogadó színház költségeiről), hiszen az ott
létrehozandó előadások eszközoldali vizsgálata
ugyanúgy „leleplezné", hogy a termék - a kisebb
befektetés és a kisebb hozam feltételei mellett -
vajon rentábilis-e.

3. A tulajdonosnak azt is fel kellene ismernie,
hogy a színházi üzemek jobban hasonlítanak
egymásra, mint első pillanatban gondolni lehet-
ne. Ami gazdasági szempontból temészetesen
kézenfekvő: az áru létrehozásának sajátos körül-
ményei, a gyártás és az eladás megszólalásig
azonos know-how-ja visszahat a színházi üzem
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minden elemére, és egymáshoz nagyon közel
álló specifikációkat szül. Ilyen specifikáció maga a
színész is, aki az árunak nemcsak a csontját és a
húsát, hanem a védjegyét is jelenti, és aki - ugye
milyen érdekes -az egyik üzem futószalagja mellől
akár órák alatt át tud állni a másik üzem „polgári"
termelési módjára. A hasonlóságok miatt a
tulajdonosnak rá kellene döbbennie arra a
kézenfekvő tényre, hogy Budapest „színházi
struktúrája" valójában nagyüzem, amely méreteit
tekintve - s a beszállítók nélkülözhetetlen
siserahadát is figyelembe véve - a legnagyobbak
közül való, ám méretei ellenére egyszersmind a
legrosszabbul

menedzselt nagyvállalat, amelynek belső ellen-
őrzését indokolatlan széttagoltság jellemzi.

4. A tulajdonos egyébként már felismerte,
hogy például a színházak marketingmunkája és
jegyeladása jelenlegi formájában mindennek
nevezhető, csak hatékonynak nem. Ezt egyes
színházi vezetők is hajlandók elismerni. A moder-
nizáció mámorában - amikor a számítógép be-
vonult a mindennapok világába - nem merész
elképzelés egy budapesti színházi jegyfoglaló
rendszer ötletének dajkálása. A megvalósítás,
mint minden integrált rendszeré, attól függ, hogy
az egyes üzemek mennyit hajlandóak föladni

szuverenitásukból, hiszen „csak" arról van szó:
mindenki tudná, ha egy adott előadás megbukott,
hiszen ha a last minute-jegyek száma egy esős
őszi estén több, minta férőhelyek öt százaléka,
akkor a legjáratlanabb néző is tudja, hogy oda
nem érdemes elmenni.

5. Egy ilyen típusú vizsgálat során, amelyben
senki egy szót nem szólna „megőrizendő érté-
kekről", a tulajdonos lassan rájönne, hogy feladata
nem a „polgári bázis" serkentése, hanem a buda-
pesti színházi életre jellemző kínálati piac fenntartá-
sa, de csak addigi, ameddig a fővárosi önkormány-
zat takarója ér. Rájönne, hogy a rentabilitás olyan
viszonyszám, amely a befektetett eszközök és a
megtérülés fent vázolt lehetőségei között áll fenn. A
rentabilitást az évenkénti tulajdonosi tőkepótlás
korrigálhatja, a bukást azonban már nem, a bukdá-
csolást pedig végképp nem. Ezzel a felismerésével
nyilván a szakma is egyetértene, hiszen a bukások
tőlük veszik el a befektethető eszközöket, a siker
pedig az ő lehetőségeiket növeli. Az ilyen vizsgálat
kellemes hozadéka lenne, ha a tulajdonos közben
rájönne: a főváros közgyűlése, kulturális bizottsága
stb. nem alkalmas a budapesti színházi struktúrá-
ban jelen levő, milliárdokra rúgó vagyon kezelésére.
Felismerné, hogy a hivatal nézhetne leginkább kör-
mére annak a professzionális, kulturálisvagyon-
kezelő szervezetnek, amely saját eredményessége
érdekében piaci módszerekkel próbálná megakadá-
lyozni a főváros vagyonának folyamatos felélését.

Korántsem biztos, hogy a tulajdonosi jogok
gazdasági alapokra helyezett gyakorlása - ellen-
tétben a közpénzek magánmecenatúrájával - a
szakma túlélési érdekeit is megjeleníti. Ismeretes,
hogy még a tojáson kívüliek helyzete is - ahogyan
azt a létező szocializmus idején mondták - csak
„differenciáltan" romlik. A lavírozás reményét
elvenni borzasztó lenne. Ha az igazgatók
pályázati kiírásában a „művészi színvonal" és a
„gazdaságilag korrekt" működés olyan
paraméterekhez kötődne, melyeket számon lehet
kérni, és a zűrzavarosan gazdálkodó igazgatótól -
egyéb érdemeitől függetlenül - még a látványos
összeomlás előtt meg lehetne (fájdalomdíj nélkül)
szabadulni, tehát ha a tulajdonost az
igazságosság, a racionalitás és a méltányosság
szempontjai vezérlik, akkor vajon mi lesz a
sorsuk a színházi szent embereknek, akik olybá
tekintik színházukat, mint saját tulajdonukat, s
akik például inkább az apparátust tartották meg,
semmint kényszervállalkozóvá tett kollégáikat?
Átláthatóvá tenni a színházak gazdálkodását -
vajon nem ez az igazi szolid polgári alap, amely a
tehetségek merész röptét elősegítené?
Tulajdonosként viselkedni - vajon nem ez lenne
leginkább illő a fővárosi önkormányzathoz?

Új Színház (homlokzatrészlet) (Korniss Péter
felvételei)


