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Láthattuk, hogy a társulati és a repertoárrend-
szer összekapcsolása kézenfekvő és hasznos,
mennyiségi hozadéka vitathatatlan. Lényegesebb
azonban, hogy jó feltételeket teremt igazi
színházi minőség létrejöttéhez, még ha ehhez
más is elengedhetetlen. A társulat tehát szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel, ezért egyáltalán
nem kizárólagos garancia a színvonalra. Hivatko-
zásainkban mégis gyakran - éppen ebből a
szempontból - túlértékeljük a társulati formát; úgy
teszünk, mintha mindig mindenhol élnének a
lehetőséggel. Valójában a társulatok csak kivé-
teles esetekben válnak műhellyé, alkotóközös-
séggé, új színházi minőség megteremtőjévé. A
műhely feltételezi a kísérletezést, az alkotóközös-
ség erkölcsi és esztétikai értékrendjének vi-
szonylagos egységét, és mindez együtt a meg-
határozó személyiség(ek) intenzív jelenlétét. A
szerződtetés, a darabválasztás, a folyamatos
képzés ilyenkor egy meghatározott művészi cél-
nak rendelődik alá. Ezt a bonyolult folyamatot
szoktuk „társulatépítésnek" nevezni. Az így értel-
mezett színházi műhely mindig hat a szakma
egészére, ha másképp nem, akkor a társulatból
távozók révén.

Mit akarok mondani ezekkel az evidenciákkal?
Két dolgot állítok: először is egy kezemen meg
tudom számolni azokat a társulatokat, amelyek
az elmúlt negyven évben Magyarországon a
szakmai műhely kritériumainak nagyjából meg-
feleltek. Másodszor pedig azt mondom, hogy
ezek a színházi műhelyek nem jöhettek volna
létre a társulatokra épülő színházi struktúra nél-
kül. A magyar színház színvonalát együtt fémjelzi
néhány kiemelkedő teljesítményű együttese és a
társulati rendszer által garantált, viszonylag
egyenletes szintű, megbízható működés.

Három szempontból foglalkoztam a társulattal.
Álláspontom szerint a társulati forma foglal-
koztatási, munkajogi szempontból nem lényeges,
de üzem- és közönségszervezési vonatkozásban
egyértelműen pozitív; művészi minőség
szempontjából pedig reálisan csak lehetőségeket
nyújt. Mindezek együtt - két „van" és egy „lehet" -
a társulati rendszert egészében a magyar szín-
házi struktúra védendő alapértékévé teszik.
Ennek tudatában kellene visszatérni a korábban
megfogalmazott kérdésekhez. Összeilleszthető-e
a társulati rendszer és a produkciós szemlélet,
lehetséges-e azonos kérdésekre azonos vá-
laszokat adni vidéken és Budapesten, egyáltalán:
jól védjük-e a társulatokat hangos szóval és ön-
igazoló retorikával, miközben csendesen szem-
léljük, hogy lényegük szertefoszlik?

Társulati tagként feltüntetni azokat a színésze-
ket, akik nem tartoznak stabilan egy művészi
alkotóközösséghez, nem más, minta produkciós
szemlélet begyűrűzése a társulati viszonyok kö-
zé, ami - meggyőződésem szerint - szakmai
szempontból eróziós folyamatként értelmezhető.

Az a társulati tag ugyanis, akit a vendég megfosz-
tott attól a feladattól, amely hite szerint reá várt, s
ezért be kell érnie kisebb szereppel, előbb-utóbb
kiválik az együttesből vagy bomlasztóan hat rá,
tehát rombol s nem épít. A közönség pedig csak
látszólag kap többet, hiszen a vendéggel csupán
azon az egy előadáson, alkalmilag alakul-hat ki
meghitt viszonya. Az ilyen színészt nem érezheti
soha úgy a magáénak az adott színház
közönsége, mint azt az akár gyengébb képességű
kollégáját, akit láthatott Júliaként, majd később
Dajkaként, vagy Romeóként és Lear királyként. A

A szakmai tanácskozás témája es a korábban
megadott kérdések olyan nagy területet
fednek le, hogy a problémák alapos
megválaszolására egy teljes hétvége sem
lenne elegendő. Ezért már előre elnézést
szeretnék kérni azért, hogy előadásomban né-
hány, a témával kapcsolatos kérdést csak rövi-
den érinthetek, mintegy bevezetésként, amely-
hez aztán alaposabb vita kapcsolódhat. Bármikor
félbeszakíthatnak, s kérdéseket tehetnek fel.

1992 óta vagyok a Volksbühne gazdasági
igazgatója. A Volksbühne prózai színház, amely-
hez két éve hozzácsatolták Johann Kresnik

néző elsősorban a színészért megy a színházba -
vethetik közbe -, ne irigyeljük hát tőle, hogy
ismert, sőt híres személy játszik olykor-olykor
neki. Jó, ne tegyük. Ne feledjük el azonban azt a
pluszt sem, amely két közösség kipróbált, szoros
kapcsolatában, egymásrahangoltságában és
együttlélegzésében rejlik. Amíg a színház a sze-
mélyes megrendülést közösségi élményben ké-
pes feloldalni, amíg a divatjamúlt, de az emberi-
ség tudatából teljesen még ki nem hullott katar-
zis igénye itt parázslik bennünk, addig mint életesé-
lyeinket növelő lehetőségre tekintünk a társulatra.

Choreographisches Theater nevű modern tánc-
színházát. Frank Castorf igazgatása alatt a fiatal,
avantgárd jellegű politikai színházi koncepció
mellett kötelezte el magát. Itt nem a klasszikuso-
kat ápoljuk, hanem provokációra törekszünk, és
az egészen fiatal közönségréteget szólítjuk meg.

Néhány fontos adat a Volksbühne anyagi
helyzetéről. Kétszáznyolcvan állandó alkalma-

Henry Hübchen és Herbert Fritsch A Schöller
panzió című előadásban (1994)
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zottunk van, köztük harmincöt színész és hu-
szonöt táncos; sok vendégművészt is foglalkoz-
tatunk. A teljes költségvetésünk 1996-ban 29
millió márka volt, ebből az állami támogatás 27
milliót fedez, azaz saját bevételünk mintegy két-
millió márka.

A Volksbühne saját bevétele igen csekély, mi-
vel a fiatalokból, főleg egyetemistákból álló kö-
zönség miatt alacsonyan tartjuk a jegyárakat.
Németországban a saját bevételek aránya a pró-
zai színházaknál átlagosan „csak" tíz-tizenöt, az
operaházaknál húsz százalékot tesz ki. A 29 mil-
liós összköltségvetésből körülbelül 25 millió sze-
mélyi kiadásokra megy. Ez megfelel a Németor-
szág állami színházaiban uralkodó irányzatnak,
amelyen belül a személyi kiadások az összkölt-
ségvetés nyolcvan-nyolcvanöt százalékát teszik
ki.

Színházak és tulajdonosok

Németországban jelenleg százötvenhat államilag
támogatott színház működik, majd' mindegyik
saját társulattal rendelkező repertoárszínház. Az
elmúlt szezonban ezeket a színházakat összesen
több mint 35 millió néző látogatta. Ez a megelőző
évadhoz képest kilencszázezer fő többletet jelent

az elektronikus média felvirágzása ellenére. A
Volksbühnében az 1995-ös naptári év 619 ren-
dezvényének több mint 145 ezer nézője volt. A
felügyeleti szervek, azaz a szövetségi tartomá-
nyok és települések a színházakra körülbelül 3,8
milliárd márkát fordítottak. A színházak saját be-
vétele durván 572 millió márkát tett ki (ez az
előző évhez viszonyítva ötvenmillió márkás
emelkedést jelent). Hosszabb távon szemlélve
azonban a német színházak saját bevétele
visszaeső tendenciát mutat. Míg harminc évvel
ez-előtt a költségvetésük harminc százalékára
rúgott, az 1995-96-os szezonban az egész
köztár-saságban 14,1 százalékra süllyedt. A
jelenség egyik oka, hogy a színházi dolgozók
fizetése az általános jövedelemnövekedésnek
megfelelően folyamatosan emelkedett. Az
államnak az általános inflációs rátához igazodó
törvényi előírásai az egyéb kiadások
emelkedéséhez vezettek. A bevételek viszont
egyre lassabban növekedtek. Szociális okokból
a jegyárakat nem lehetett a kiadások
növekedésének arányában emelni, mert akkor
széles rétegek elől zártuk volna el a színházakat.
A kulturális igénnyel fellépő repertoárszínházak
nagyban függenek a személyi fel-tételektől, s
ezáltal igen költségesek; takarékoskodni e téren
csak leépítésekkel lehet. A Volksbühne például
a fordulat óta körülbelül százhat-van státusról
mondott le. Az összes színház,

Claudia Michelsen és Susanne DüIlmann Eu-
ripidész Alkésztiszében (1993)

amely durván hatvanezer embert foglalkoztatott,
csak 1995-ben szintén mintegy kétezer álláshe-
lyet épített le. Üzemgazdasági szempontból ez
nyilván örvendetes esemény, munkaerőpiaci
szempontból annál kevésbé. Azóta viszont az
effajta takarékossági rendszabályok már csak a
kínálat, a művészi minőség és a művészi kísérle-
tezés rovására foganatosíthatók.

Ez a gazdag színházi paletta még röviddel
ezelőtt is a kulturális örökség elvitathatatlan tar-
tozéka volt. A színház az NDK-ban is, sőt első-
sorban ott, igen nagy presztízsnek örvendett.
Még az ötvenezer lakos alatti városokban is vol-
tak háromtagozatú (opera, próza, balett) színhá-
zak, s emellett néha még nagy szimfonikus zene-
kart is fenntartottak.

A politikai változások, illeve az újraegyesítés
következtében megjelenő piacgazdasági szem-
pontok miatt e színházak közül az új szövetségi
tartományokban most sokan az anyagi túlélésért
küzdenek. Magyarországhoz hasonlóan Német-
országban is megfigyelhető, hogy az állam kezd
kivonulni a társadalmi területek finanszírozásá-
ból.

Az újraegyesítés után Berlinnek ebben a tekin-
tetben különleges szerep jut. A városnak három-
három operaháza, operett- és musicalszínháza,
valamint hat államilag támogatott prózai színháza
van, ehhez járul még két ifjúsági és gyermek-
színház. Összességében Berlin évente 783 millió
márkát fordít a kultúrára - ez teljes költségveté-
sének körülbelül két százaléka. Nem kívánom
azonban azt sem elhallgatni, hogy más városok-
hoz hasonlóan Berlinben is gyakorta vitatkoznak
az állami pénzek elosztásán és a lehetséges meg-
takarítási módozatokon.

Németországban a színházak jogi és gazdasá-
gi szervezeti formái történeti okokból igen
különbözőek. A színházak többsége költségveté-
si intézményként működik. Ez azt jelenti, hogy a
színház jogilag, szervezetileg és gazdaságilag a
mindenkori helyi hatóságnak van alárendelve. Az
erősen föderatív felépítésű szövetségi köztársa-
ságban vagy a szövetségi tartományok tartják
fenn a színházakat mint az udvari színházak utó-
dait; a részben régi hagyományokra visszanyúló
városi színházak esetében pedig a települések a
fenntartók, nincs központi, bonni székhelyű kul-
turális minisztérium. A kultúra a szövetségi köz-
társaság alkotmánya értelmében tartományi ügy.

Az állami színházak, amelyeket száz százalék-
ban a tartományok finanszíroznak, illetve az
ugyancsak száz százalékig a települések által
finanszírozott városi színházak mellett létezik egy
vegyes forma is, amelyben a költségeket gyakran
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háromfelé osztják, mégpedig az adott tartomány, a
járás és a település között. Ezzel a változattal
találkozunk a háromtagozatos vidéki színházak-
nál. Én például személy szerint a Volksbühne
előtt a hildesheimi városi színház gazdasági igaz-
gatója voltam. Azt a színházat negyven százalék-
ban Alsó-Szászország tartomány, harminc-har-
minc százalékban pedig Hildesheim járás és vá-
ros finanszírozta. A városi színház jogi szervezeti
formája a korlátolt felelősségű társaság volt.
Vagyis tulajdonképpen magánjogi szervezeti for-
máról van szó, amelyet azonban az állam tart el. A
nem önálló költségvetési intézményhez képest a
kft. olyan jogi személy, amely önmagában lehet
jogok és kötelességek hordozója, s így például
jogi ügyletekben is megjelenhet képviselőként. A
színház vezetése számára ez azért előnyös, mert
a jogbirtokos, azaz a település, illetve a tarto-
mány befolyása így jelentősen korlátozva van. A
kft. a színház vezetése számára nagyobb, saját
felelősségű működési teret biztosít, például a
költségvetési előírások, a dologi és személyi ki-
adások tekintetében; a kft. esetében átcsoporto-
sítások is lehetségesek, továbbá a megtakarított
vagy fel nem használt költségvetési tételek
átvihetők a következő naptári évre. A magánjogi
struktúrán belül a döntési mechanizmusok álta-
lában gyorsabban és gyakran hatékonyabban
működnek, mint az állami költségvetési intézmé-
nyeknél. A magánjogi szervezeti forma különö-
sen olyankor megfontolandó, ha valamely kultu-
rális intézmény fenntartásához jogi személy vagy
magánszemélyek közreműködésére is igényt
formáinak, mivel Németországban állami részvé-
tel esetén erre nincs lehetőség.

Összefoglalva elmondható, hogy elsősorban
mégsem a jogi forma a döntő, hanem inkább az
állam abbéli szándéka, hogy a színházaknak
önállóságot biztosítson. A költségvetési intéz-
mények esetében is vannak olyan lehetőségek,
amelyek enyhítik az államháztartási jog megszo-
rításait. Másfelől, ahogyan az a Schillertheater,
egy vérbeli költségvetési intézmény bezárásakor
kiderült, ez az állami jogi forma sem akadályoz-
hatja meg valamely színház megszűnését. A
döntő szempont mindenképpen a látogatók igé-
nye és a közösség politikai akarata marad.

A változás elemei

Az újraegyesítés után különösen nagy változás
ment végbe a kultúra és azon belül a színházak
területén az új szövetségi államokban és Kelet-
Berlinben. A kultúra általában s azon belül a
színház az egykori NDK-ban különleges helyzetet
élvezett. Igy például a színházjegyek ára igen
alacsony volt (0,5-12 márka). A közönség nagy
része szervezett rendezvények keretében
látogatta a színházakat, például üzemi kollektívák,
iskolák és egyetemek tagjaként. Ehhez járult
még, hogy az NDK idején a színház az általános
nevelési feladatok mellett nagyobb teret és
szabadságot kínált a társadalmi viszonyok
bírálatára. Itt olyan dolgokat is ki lehetett
mondani, amelyeket egyébként az emberek
nyilvánosan nem mertek megfogalmazni. A
vájtfülű közönség mindent, még a leghalványabb
célzást is megértette, amely a politikára és a
társadalmi viszonyokra

vonatkozott. A színháznak mint társadalmi sze-
lepnek a szerepe azonban a fal lebontásával egyik
pillanatról a másikra elveszett. A fordulattal
együtt járt, hogy az új tartományokban és Kelet-
Berlinben viharos ütemben csökkent a színház-
látogatók száma. Az emberek azzal voltak elfog-
lalva, hogy átálljanak a teljesen megváltozott
életviszonyokra. A színházaknak is meg kellett
találniuk a maguk új helyét a megváltozott gaz-
dasági körülmények között.

lvan Nagel professzor 1991-ben átfogó szak-
véleményt nyújtott be az akkori kulturális szená-
tornak az egyes berlini színházak feladatairól és
új helyzetéről. A Volksbühnének azt ajánlotta,
hogy keressen egy olyan fiatal NDK-beli színházi
szakembert, aki ismeri Prenzlaur Berget és kör-
nyékét, vagyis a Volksbühne vidékét, s aki majd
modern, fiatal színházat csinál. Ez a koncepció
Frank Castorf szerződtetésével sikeresen meg is
valósult. A többi berlini színház is többé-kevésbé
sikeresen megtalálta a maga új közönségét és
sajátos feladatát.

Mindez természetesen elsősorban az olyan
nagyvárosra érvényes, mint Berlin, ahol több
egymással versengő színház is van, amelyeknek
meg kell találniuk a maguk közönségét. Másképp
fest viszont a helyzet az olyan vidéki városi szín-
házaknál, amelyeknek a maguk három tagozatá-
val igen széles közönségréteget kell megszó-
lítaniuk, a fiataloktól egészen a nyugdíjasokig.

Sophie Rois és Frank Castorf a Házassági bot-
rány a Danton-házban című előadásban (1993)
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Mindezek ellenére meg kell állapítanunk, hogy
a színház egyre inkább élményszerző
intézménnyé válik, apránként elveszítve korábbi
nevelő és kultúraközvetítő szerepét. Abban a
mértékben, ahogy Németországban egyre
inkább nő a szabadidő, a színház is megőrizheti
a maga helyét, amennyiben reagálni tud a
közönségigény változásaira. Igy például egyre
gyakrabban megfigyelhető az a tendencia, hogy
a nézők, a mozi-nézőkhöz hasonlóan, egyre
inkább spontán módon döntenek a
színházlátogatás mellett, ahelyett hogy, mint a
múltban, heteken át készülnének egy színházi
estére. Ennek a jelenségnek legfőbb szenvedő
alanyai a színházlátogatás klasszikus közvetítői,
azaz a szervezők.

Mivel a Volksbühnében igen magas a fiatal
közönség aránya (az átlagéletkor huszonöt év
körül van), ez a színház alighanem végletes példa
a közönség struktúrájának, igényeinek és elvárá-
sainak változására. A jegyek kétharmadát a pénz-
tár adja el. A Volksbühne minden bizonnyal túl-
zásba is vitte a színház eseményszerű, élmény-
szerző jellegét. Élére állt egy olyan avantgárd
fejlődésnek, amely a hangsúlyt inkább az új ren-
dezőkre, új színházi kifejezésformákra és az esz-
tétikai változásokra helyezi, elhanyagolva az iro-
dalmi anyagok kultuszát, a hagyományos kifeje-
zési eszközöket, a műhöz hűséges rendezéseket.
A nagyszínpad előadásaihoz kapcsolódó
rendez-vényekkel, a rockkoncertekkel,
fesztiválokkal, felolvasásokkal, videoestékkel,
tangóestékkel és

egyéb rendezvényekkel a Volksbühne inkább kul-
túrházhoz hasonlít; ezzel azonban merőben új
közönségréteget nyert meg a színház számára.

Ezt a modellt természetesen nem lehet egy az
egyben máshová átültetni, mert csak egy nagy-
város keretében, három-öt milliós lakossági hát-
térrel működik. Eseményjellegét megőrizendő, a
Volksbühnének sok új produkciót kell kiállítania
egy szezonban (a nagyszínpadon tíz, a kisebb
színpadokon nyolc-tíz bemutatót tartanak éva-
donként). Egy produkciót átlagban legalább ti-
zenöt-húszalkalommal játszanak. Egy-egy olyan
sikeres darab, amilyen Christoph Marthaler
Murx den Europäer című műve, mára századik
előadáson is túl van.

Mecenatúra és szponzorálás

A történelmi háttér ezen a területen is fontos
szerepet játszik. A színházak finanszírozása és
eltartása ebben az országban már csak történel-
mi okokból is közösségi feladat. A színházakat
Németországban százszázalékosan a közösség
finanszírozza. A prózai színházak között termé-
szetesen ezen a területen is akadnak különbsé-
gek egy olyan „felforgató" színház, minta Volks-
bühne, illetve az olyan, inkább polgári modell-
követő színház között, amilyen például Berlinben
a Deutsches Theater. A nagy operaházak körül
igen aktív baráti körök tevékenykednek, amelyek-
ben az egykori külügyminisztertől, Hans-Dietrich
Genschertől kezdve nagyiparosokig igen neves
tagok ülnek. Ha ez a baráti kör a Deutsche Oper-

nek egy évben összead, mondjuk, egy-másfél
millió márkát, akkor ez önmagában nagy teljesít-
mény, de a több mint százmilliós évi összköltség-
vetéshez viszonyítva mégis elhanyagolható; nem
is szólva a szövetségi köztársaság adótörvényei-
ről, amelyek nem nagyon kedveznek a mecéná-
soknak és szponzoroknak; meg kell mondanunk,
hogy egyelőre még fényévnyi távolságra va-
gyunk az amerikai viszonyoktól. Amerikában két-
száz év alatt alakult ki a kultúra és a szociális
ügyek terén a magánkezdeményezések állami
támogatásának rendszere, aminek megértésé-
hez persze tudnunk kell, hogy az állam szégyen-
letes szűkmarkúsággal támogatja ezeket a terü-
leteket.

Marketing

A Volksbühne azon kevés színházak egyike,
amely különböző okok (így az olcsó helyárak)
miatt a jegyforgalmazást még manuálisan, a
pénztáron keresztül végzi; együttműködik azon-
ban a város további ötvennégy színházi pénztá-
rával, amelyek bonrendszer révén a Volks-
bühnébe is árulnak jegyeket. Berlinben évek óta
dolgoznak rajta, hogy a színházakat és a jegyiro-
dákat közös elektronikus jegyeladási rendszeren
belül működtessék. A legtöbb berlini színháznak
még csak házon belüli rendszere van, az utóbbi
években azonban két vállalkozó is ajánlatot tett
egy, az egész várost átfogó hálózatra. Nem hagy-
hatjuk azonban figyelmen kívül, hogy ezek az
ajánlatok költségesek, és a költséget az egyes
jegyekre kell ráterhelni. Jelen pillanatban a hard-
ware, valamint a program beszerzésének és be-
indításának költségei eladott jegyenként 0,70-1
márkát tesznek ki.

Az elektronikus jegyeladás rendszerét orszá-
gos viszonylatban a Stella musicalvállalkozás tö-
kéletesítette; az ilyen musicalvállalkozók már
számos új musical-színházépületet üzemeltet-
nek Hamburgban, Berlinben, Duisburgban, Stutt-
gartban stb. Ezek a cégek részben közvetlenül
forgalmazzák jegyeiket, és egyidejűleg a
frankfurti Start-rendszeren keresztül számos
német utazási irodával vannak kapcsolatban, így
például amikor a néző Münchenben jegyet vált
Az operaház fantomjának hamburgi előadására,
egyúttal lefoglalhatja a szállást és az utazást is.

A marketing területén Németország állami
színházainak is sokat kell még fejlődniük. De
hadd utaljunk itt egyszersmind a nehézségekre
is. A városon kívüli közvetlen jegyeladás lénye-
gében csak a zenés színházak esetében jöhet
szóba. Csak az opera-előadások kedvéért jönnek
el az emberek más városokból is, egyesek akár
New Yorkból vagy Tokióból. Am itt is figyelembe
kell venni a ráfordítás és a haszon elvét. Csak a
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zenés színházakra érvényes, hogy a műsor már
egy évvel korábban elkészül, s így azt időben
lehet propagálni.

A tendencia nyilván afelé halad, hogy egyre
több lesz az elővételi hely, amelyek számítógépes
jegyeladási rendszerrel vannak összekapcsolva.
Jelen pillanatban azt figyelhetjük meg, hogy új-
ságok és más vállalkozások is foglalkoznak jegy-
árusítással. A klasszikus színházi jegypénztárak
belátható időn belül mindinkább veszítenek je-
lentőségükből. A nem túl távoli jövőben a nézők
akár számítógépük révén, otthonról is hozzájut-
hatnak a színházi nézőterek alaprajzához. Az In-
ternet is feltehetően fontos szerephez jut majd;
néhány berlini színház műsora már jelen is van
rajta. A Volksbühne ezen a területen is újítóként
lép fel, mivel Christoph Schlingensief fiatal film-
rendezővel rövidfilmeket készíttetett az Internet
részére.

Még néhány rövid gondolat. Személyes véle-
ményem, hogy a bérletrendszer vissza fog fej-
lődni, mivel - mint már említettem - a színházba
járók egyre inkább spontán módon döntenek.

A baráti körök és színházi egyesületek fontos
szerepet vállalhatnak például az operák és az
operettek finanszírozásánál, azonban sohasem
pótolhatják az állami szubvenciót.

A hildesheimi színháznál szerzett tapasztala-
taim alapján elmondhatom, hogy vidéken igen
fontos szerepet játszik a színház hatása a kör-
nyékre. Itt igen jó tapasztalatokat szereztünk a
helyi buszvállalkozókkal. Bizonyos helyi egyesü-
letek és népfőiskolák a színházzal közösen rend-

szeres járatokat szerveztek a városba, s így még
saját bérleteket is meg tudtak alapozni.

Ami a musicalt illeti, különböző fejlődési ten-
denciákat figyelhetünk meg. Hamburgban példá-
ul a Macskákat több mint tíz éve játsszák nagy
sikerrel, s újabban csatlakozott hozzá Az opera-
ház fantomja is. Az olyan nagyvárosban, mint
Berlin, már problematikusabb a musical, mivel az
igen gazdag színházi választék miatt a műfaj
nehezebben érvényesül. Ennek ellenére Berlin-
ben is terveznek újabb musicalépületeket. Ennek
negatív hatása viszont, hogy a politikusok egyre
inkább ezt tartják követendő példának, s így azt
gondolják, visszavonulhatnak az olyan állami fi-
nanszírozású musical- és operettszínházak tá-
mogatásából, amilyen például a Theater des
Westens vagy a Metropoltheater. Az ezen a terü-
leten tapasztalható fellendülés, véleményem sze-
rint, a jövőben sem torpan meg. Az elmúlt évad-
ban a magán-musicalszínházaknak már 618 ezer
nézőjük volt.

Intézményes színházak és
alternatívok

Berlin hagyományosan sok s a médiában is vi-
szonylag jól reprezentált alternatív színházzal
rendelkezik; Berlin szövetségi tartomány erre a
területre évente 23 millió márkát fordít. Ennek
ellenére nagyon kevés kapcsolat van az intézmé-

nyes és az off-színházak között. Az együttműkö-
dést általában az intézményes színház minden-
kori művészi koncepciója határozza meg.

A Volksbühne ezen a területen is koncepcio-
nális kivétel a berlini színházak között. Gyakran
ingyen bocsát játszási helyeket az alternatívok
rendelkezésére. Néha koprodukciók is születnek
alternatív csoportok és a Volksbühne között.
Alapjában véve azonban a két világ elkülönül
egymástól.

Tendenciák és távlatok

A színházi világ még a „gazdag" Németország-
ban is igen nehézidők elé néz. A megtakarításo-
kat, mint ahogy az pénzszűkében mindig is lenni
szokott, először a kultúra területén próbálják el-
érni. Az elmúlt öt évben társadalmi és politikai
szempontból egyaránt lényegesen romlott a kul-
túra körüli légkör, ami elsősorban a súlyosbodó
szociális problémákkal magyarázható. Itt csak
néhány alapproblémát neveznék meg, amilyen a
gazdaság globalizálása, az állam eladósodása és
a magas munkanélküliség.

Ilyen időkben mindig nehezebb a politika szá-
mára, hogy a nyilvánosság előtt legitimnek tün-
tesse fel a kulturális kiadásokat, annak ellenére,
hogy ezek, akárcsak Magyarországon, Berlinben
is a kölségvetésnek csupán két százalékát teszik
ki. Mindazonáltal tudnunk és tudatosítanunk kell,
hogy a kultúra és a színház az adott társadalom
számára éppoly fontos, mint az autópálya, az
óvoda és a kórház. Nem szabad magunkat abban
a tévhitben ringatnunk, hogy a korábbi privatizá-
lás és a szabad piacgazdaság hangsúlyozása
valaha is pótolhatja az állami támogatást. Egyéb-
ként ezen a területen is, akár az útépítés és más
állami feladatok esetében, nem annyira támoga-
tásról/szubvencióról, hanem inkább befektetésről
kellene beszélni.

A színházaknak az a feladatuk, hogy világos
művészi profil kialakítása révén konfrontálódja-
nak a politikai és társadalmi adottságokkal, már
csak azért is, hogy a többi színházzal vívott kon-
kurenciaharcban felszínen maradhassanak. Meg
kell tehát ragadni a marketing mindennemű le-
hetőséget, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek-
kel mind jobban kielégíthetjük és kiszolgálhatjuk a
közönséget.

Elhangzott a budapesti Goethe lntézetben 1996.
október 4-én.
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