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Színház -
hátrányos helyzetben?

A színházakban estéről estére felmegy a
függöny, és a közönség lelkesen tapsolva,
olykor talán bosszankodva hagyja el a
nézőteret. Másnap azután ismét megtelnek
a széksorok, és a nézők többségét nem
nagyon érdekli a színház pénzügyi
helyzete, sem az, hogy honnan és miből
volt pénz a színdarab bemutatásához.
Legfeljebb, ha nem kedvére való előadást
látott, akkor sajnálja a színházjegyért
kiadott forintjait.

Ha azonban a színházművészet értői és
kedvelői kíváncsiak arra, hogy a függöny
mögött milyen közgazdasági folyamatok
zajlanak, akkor erről a gazda-sági
szakembereknek kötelességük fel-
világosítást adni. Ezért jónak tartom, hogy
a folyóirat a színházak gazdasági
problémáiról vitát kezdeményezett, ame-
lyet dr. Koncz Gábor statisztikai-gazda-
sági elemzése indított el. Ez a tanulmány
kétségkívül logikus okfejtéssel tár-ja fel a
színházi élet gazdasági gondjait,
kérdésfelvetéseivel és az azokra adott
válaszaival végül is bizonyítani kívánja a
színházak „hátrányos helyzetét", sőt
„pénzügyi válságát".

A szerző maga is számít arra, hogy
meggondolásai kiegészítésre szorulnak,
sőt vitát váltanak ki. Ezt az elvárást
szeretném részben teljesíteni azzal, hogy a
színházi pénzügyek egyes további, a
tanulmányban nem exponált sarkaira irá-
nyítom a reflektorfényt, és néhány meg-
állapításával kapcsolatban saját vélemé-
nyemnek is hangot adok. Először a kultúra
támogatásának általános kérdéseivel, majd
a színházak pénzügyi helyzetével, végül a
gazdasági szabályozás tovább-
fejlesztésével foglalkozom.

Amikor a kultúra anyagi támogatásának
kérdésére keresünk választ, abból kell
kiindulni, hogy a szocialista társa-dalom
nemcsak anyagi jólétet, hanem kulturális
felemelkedést is biztosítani kíván. Ezért a
szocialista állam - az oktatáshoz és az
egészségügyhöz hasonlóan - a művelődés
feltételeiről való gondoskodást is az
anyagi juttatások körébe sorolta, és
vállalja annak pénzügyi támogatását.

Messzemenőkig egyetértek a cikknek
azzal a következtetésével, hogy a kultúra
önfinanszírozása képtelenség. Nem-csak
azért, mert a kulturális termékek és
szolgáltatások növekvő költségeit az
állampolgárok egy jelentős része nem
tudná megfizetni, hanem azért is, mert a
magas ár a fogyasztási struktúrában a
kultúrát hátrább rangsorolná - ez pedig
ellentétes társadalmunk céljaival. Meg-
jegyzem, hogy a teljes ingyenességet sem
lehet általánosságban megteremteni -- a
kultúrán belül leginkább csak a kötelező
oktatásban-, mert még az indokolatlanul
túlzó olcsóság is pazarláshoz,
felelőtlenséghez, sőt a művészeti értékek
lebecsüléséhez vezethet.

A kultúra fejlődésének pénzügyi fel-
tételeit döntő mértékben az állami költ-
ségvetés biztosítja. Hazánkban a költ-
ségvetés közművelődési, művészeti ki-
adásai - beleértve a rádió és a televízói
kiadásait is - gyors ütemben emelkedtek.
A kultúra gazdasági feltételeinek javulása
különösen az 1970-es években volt
számottevő, ebben az időszakban évente
átlagosan 10-12 százalékkal növekedtek e
kiadások. Az utóbbi években - a
népgazdaság egyensúlyi követelmé-
nyeinek előtérbe kerülése, a jövedelem-
kiáramlás visszafogása, a szigorú vásár-
lóerő-szabályozás körülményei között - a
fejlődés üteme mérséklődött. Az 1980-as
években a költségvetés kulturális ráfordí-
tásai évi átlagban 5,5 százalékkal nőttek,
és 1983-ban elérték a 9,1 milliárd forintot.
Ez a visszafogottabb növekedési ütem is
lépést tartott azonban a nemzeti
jövedelem emelkedésével, a kultúra
részesedése a nemzeti jövedelem belső
felhasználásából nem mérséklődött.

A valós pénzügyi helyzetkép bemu-
tatásához természetesen hozzátartozik az
is, hogy a kultúra költségvetési ráfor-
dításainak egy részét az e szolgáltatásokat
igénybe vevők megtérítik. A kulturális
intézményeknek adott költségvetési
támogatás azonban így is tekintélyes
összeg: 1983-ban 5 milliárd forint volt. A
bevételek a ráfordításoknak csak kisebb
hányadát fedezték. A költségekhez képest
a legjelentősebb bevétellel a televízió
rendelkezik, míg a művelődési
otthonoknál és a színházaknál a támogatás
aránya 70 százalék, a könyvtárak és a
múzeumok pedig olyan csekély
bevételekkel bírnak, hogy fenntartásuk 96
százalékban az államra hárul.

Nem célom, hogy sok számadattal

bizonyítsam az állam, a költségvetés je-
lentős részvállalását a kulturális élet
finanszírozásában. A kép teljességéhez
azonban hozzátartozik, hogy az előzőek-
ben csak a költségvetési gazdálkodási
rend szerint működő intézmények ráfor-
dításairól volt szó. Az állam támogatja a
vállalati formában működő gazdálkodó
szervezeteket is. Így például a film-
gyártás 240 millió forint, a könyvki-adás
381 millió forint támogatást kapott az
elmúlt évben. Összességében tehát a
kultúrának juttatott 6,3 milliárd forint
támogatás (amelyben ezen intézmények
beruházásai és felújításai nem szerepel-
nek) jelentős volumenű és rendszeresen
növekvő, ezért kétkedéssel kell fogadnunk
dr. Koncz Gábor cikkének azokat a
kitételeit, amelyek a kulturális szférát
valamiféle „kettős hátrányban" szenvedő
„szegényebb rokonnak" tartják. (Az
idézőjelbe tett kifejezések a cikkben
találhatók.)

A jelenlegi gazdasági nehézségek kö-
zepette nincs lehetőség arra, hogy a kö-
vetkező években a kultúra támogatására
lényegesen nagyobb összegeket fordít-
sunk. Még a „szinten tartás" követel-
ményének teljesítése esetén is azonban
számolni kell a pénzügyi támogatás némi
növekedésével, többek között azért is,
mert az újonnan elkészült művelődési
intézményeket működtetni kell, továbbá
az itt dolgozók bérét a népgazdasági át-
laghoz igazodva szükséges emelni. A to-
vábbi igényeket azonban csak bevételi
többletekkel vagy kiadási megtakarítá-
sokkal ellensúlyozottan lehet kielégíteni.

Természetesen a kulturális támogatás
jelenlegi belső arányai sem változtatha-
tatlanok; a rendelkezésre álló gazdasági
erőforrásokat jobban kell kapcsolni a kul-
turális prioritásokhoz. A magas színvo-
nalú művészi értékek és szolgáltatások
létrehozása kapjon nagyobb támogatást,
míg a kulturális irányításnak vállalnia kell
az anyagi támogatás mérséklését és
megszüntetését ott, ahol művelődéspoli-
tikai megfontolások ezt indokolttá te-szik.

A jövőben tehát „valóban nem az a
kérdés, hogy támogassa-e vagy sem" az
állam a kultúrát - a cikknek ezt a meg-
állapítását elfogadom azzal, hogy az állam
mecénási szerepét a társadalom érdekeit
szem előtt tartva hatékonyabban kell
érvényesíteni.

A cikk és a hozzácsatolt táblázatok jól
szemléltetik, hogy a művészeteken



belül milyen jelentősen emelkedett a
színházak állami támogatása (1978. és
1982. évek között összesen 35 százalékkal,
ami évi átlagban 6,2 százalékos
növekedést jelent). A színházaknak nyúj-
tott dotáció növekedése összefügg azzal,
hogy új vagy újjá alakított szín-
házépületek „üzemeltetéséről" kellett
gondoskodni (Katona József Színház,
Madách Kamara, győri Kisfaludy Szín-
ház), továbbá önálló társulatok kezdték
meg működésüket (Nyíregyházán, Zala-
egerszegen). Emelkedett a színházaknál
foglalkoztatottak száma (4 év alatt 638
fővel), ezzel az intézmények bérköltsége,
és drágultak a színházi tevékenység
úgynevezett dologi feltételei is.

Az állami támogatás nagyságrendjét - a
közönség számára is talán legér-
zékletesebben - annak egy látogatóra jutó
ö s s z e g e fejezi ki, amely az elmúlt évben
már 89 forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy
minden egyes színházjegyre jutó kiadás
több mint 70 százalékát az állam viseli.
Olcsó dolog ilyen helyzetben azon
élcelődni, hogy a lakosság úgy is hozzá
tudna járulni a takarékossági célok
teljesítéséhez, hogy kevesebbet jár
színházba, nem veszi meg a színházjegyet,
és ezzel spórol az államnak közel 90
forintot. Ez legfeljebb kabarétréfának jó,
valójában azonban ez bevétel-kiesést
jelentene a színháznál, ami éppen a
támogatási igény további növelését vonná
maga urán.

A színházi bevételek növelése - a láto-
gatottság fokozásával, a közönség érdek-
lődésének felkeltésével, az anyagi érde-
keltség érvényesítésével - már korábban is
a támogatáspolitika célja volt, és ez
realizálódott abban, hogy a jegybevételek -
akár összességüket tekintjük, akár egy
előadásra vagy látogatóra vetítjük --a
kiadásoknál gyorsabban nőttek. Ez va-
lóban azt jelentette, hogy csökkent a
kiadások „támogatásfedezeti aránya", bár
ez az arány 1982-ben még így is igen
magas - 71 százalékos volt, és a vizsgált 4
év alatt a csökkenés mindössze 4 százalék.
Ebből ugyan kissé túlzottnak érzem azt a
következtetést kiemelten hangsúlyozni,
hogy „a színházaknak egyre inkább ki
kellett termelni működésük fedezetét", azt
azonban már vitat-hatónak tartom, hogy „a
ráfordításnövekedést a jegyek árának
emelése fedez-te".

A 3. táblázat adatai szerint ugyanis
1978. évről 1982. évre az összes kiadás
189 millió forinttal nőtt, ugyanakkor

a jegybevételek emelkedése csak 56 millió
forint. A ráfordítások növekedését tehát
elsősorban nem a jegyárak, ha-nem az
állami támogatás fedezte, amely az
említett időszakban 119 millió forinttal
nőtt. Hasonló következtetésre juthatunk az
egy látogatóra vetített adatok elemzése
kapcsán is (7. táblázat); egy néző 1982-
ben átlagosan 10 forinttal fizetett többet
egy jegyért, mint négy évvel korábban,
míg a részére nyújtott támogatás 20
forinttal nőtt. A szerzővel ellentétben
ezért korántsem látom világosan azt, „hogy a
növekvő költségeket a színházak egyre inkább a
nézőkre hárították".

Mindezzel nem azt akarom állítani,
hogy a színházak bővében vannak a
pénznek. Arra is számítani kell, hogy az
egyes színházak állami támogatása a
következő években számottevően nem
emelhető. Ezért az egyes produkciók
„kiállításának" növekvő költségeit foko-
zottabban kell bevételi többletekkel, lét-
szám- és egyéb megtakarításokkal ellen-
súlyozni. A kulturális kormányzat azon-
ban kezdeményezheti a jelenlegi dotációs
összeg színházak közötti átcsoportosítását.
A támogatást jobban igazítani kel-lene az
előadások nézettségéhez, a mű-vészek
teljesítményéhez. Mérsékelhető a
támogatás például a különleges igényeket
kielégítő, szűk körű közönségnek készült,
alacsony előadásszámú darabok esetében,
míg a magas előadásszámú, művészi
színvonalú alkotásokat bemutató
színházak támogatása fokozható. A
támogatás differenciálásával tehát elő-
mozdítható a színházpolitikai célok meg-
valósítása.

A továbbiakban néhány gondolatot
szeretnék hozzátenni a színházak gaz-
dálkodási és érdekeltségi rendszeréről
írottakhoz. Csak egyetérteni lehet a
szerzővel abban, hogy a színházat „gaz-
daságilag racionálisan és pazarlásmente-
sen működő szervezetté, »üzemmén kell
tenni". Ennek megvalósítását hivatott se-
gíteni a kulturális irányítási és szabályo-
zási rendszer korszerűsítése, amelynek
egyszerre kell szolgálnia a művelődés-
politikai érdekek és célok következete-
sebb érvényesítését, valamint a haté-
konyabb gazdálkodást, kiegészítve az
ésszerű takarékossággal, a ráfordítások
csökkentésével.

Az önálló, rugalmas gazdálkodás fel-
tételei a színházaknál évek óta bizto-
sítottak. Már az 1968-ban kiadott sza-
bályozás lehetővé tette, hogy a kiadási és
bevételi előiránvzatot - a költségvetési

támogatás és a béralap betartása mellett - a
felügyeleti szerv által meghatározott
kultúrpolitikai irányelvek és fel-adattervek
alapján a színház maga állapítsa meg.
Valamennyi költségvetési rend szerint
működő intézménynek joga van az évközi
gazdálkodás során a költség-vetésén belül
a rovatok szerinti előirányzattól eltérni; a
megtakarításokat, pénz-maradványokat a
következő évben is felhasználni; sőt a
színházaknak még lehetőségük van arra is,
hogy kiadásaikat a tényleges bevételi
többlet erejéig fel-emeljék. Lényegében
tehát csak a bér-alap és a személyi
kiadások céljellegű előirányzata jelent
kötöttséget. Az el-mondott főbb
gazdálkodási jellemzők miatt nem tehet
azonosulni a cikknek azokkal a
kitételeivel, amelyek „kény-
szergazdálkodásra" mereven „meg-
pántlikázott forintok" sokaságára utal-nak.

Az elmúlt évben a kulturális
mechanizmus továbbfejlesztésének mun-
kálatai keretében folytatott sokoldalú
viták, elemzések és egyeztetések után

megjelent a színházak és színház jellegű
intézmények gazdálkodási és anyagi
ösztönzési rendszeréről szóló ú j jogszabály,
a 133/1983. MM-PM. sz. együttes utasítás. Az
új jogszabály megtartotta a korábbi
szabályozás főbb elemeit, azokat a
rugalmasság és az érdekeltség újabb
tényezőivel gazdagította. Igy többek
között a színháznak lehetősége van arra,
hogy a többletelőadásokból elért bevételi
többletet - 10 százalékos rezsi-költség
realizálása után - szabadon használhassa
fel bérre, személvi jellegű, illetve dologi
kiadásokra. A színház abban érdekelt,
hogy fokozza bevételeit és
takarékoskodjon a kiadásaival, így növelje
a pénzmaradvánvát - feladattervének
teljesítése, jóváhagyott állami
támogatásának betartása és gazdaságos
működése mellett.

A felügyeleti szerv az általa jóváhagyott
pénzmaradvány 10 százalékát el-vonhatja.
A színháznál maradó hányadból legalább
30 százalék tartalék-keretet kell képezni -
amely szükség esetén tervezett és terven
felüli fel-adatokra vehető igénybe -, a
fennmaradó rész pedig jutalmazásra és
szociális-kulturális célokra fordítható.

Az új szabályozás keretei között te-hát a
színészek jövedelme, a jutalmak nagysága
függ a színház pénzügyi eredményétől, a
pénzmaradvány mértékétől. A színház
dolgozói így ösztönözve van-



világszínház
nak a bevételek növelésére és a költ-
ségekkel való takarékosságra, nemcsak
személyi vagy anyagi érdekeltségüknél
fogva, hanem azért is, mert a támogatás
szintentartása miatt csak így ér-hetik el
színházuk gazdasági helyzeté-nek
javulását. A bevételorientáció fokozása
együtt kell járjon egy rugalmasabb
árpolitikával, amely a színházjegy-árak
alakításában a kereslet-kínálat hatásának
nagyobb teret ad. Az árak differenciáltabb
megállapításával elérhető, hogy a
művészetpolitikai célok jelentősebb
támogatása mellett egyes produkciók
nyereségesen realizálódjanak. A központi
irányításnak ilyen helyzetben
fokozottabban ügyelnie kell a kulturális
értékek védelmére, erre a lehetőségeket az
új szabályozás növelte.

Magam is szükségesnek tartom át-
gondolni „a színházzal kapcsolatos
támogatási, ár- és érdekeltségi politika
összetevőit és tendenciáit". Ha azonban a
szerző a megoldást „a működtetés és
működés mechanizmusának átfogó re-
formjában" látja, akkor ennek elveit,
indokait és módszereit is ki kellett volna
fejteni. Így azonban a cikk azt sugallja,
hogy a gazdálkodás korszerűsítésére eddig
tett lépések és erőfeszítések hiábavalók
voltak. Ezt viszont nem tudom elfogadni.
Nem állítom azt, hogy a színházak és
általában a kultúra gazda-sági
szabályozórendszerének korszerűsítése
során már minden kérdést meg-oldottunk,
hiszen például a rugalmasabb
helyármechanizmus vagy az ösztönzőbb
színészfoglalkoztatás megteremtése még
előttünk álló feladat. A gazdálkodás
hatékonyságának fokozása azonban csak a
művelődéspolitikai irányítás egyéb eszközeinek

fejlesztésével összhangban valósítható meg.

A színházgazdálkodás kialakuló új
rendszerében a vezetőknek élniük kell
nagyobb önállóságukkal és megnövekedett
felelősségükkel. A színházaknak meglevő
eszközeikkel jobban kell gazdálkodniuk,
gondolniuk kell művészi tevékenységük
pénzügyi eredményére, az erőforrások
ésszerű felhasználásában nagyobb
kezdeményezőkészséget kell tanúsítaniuk.
Ez esetben a színház nem kerül „több
oldalúan hátrányos helyzetbe", hanem az
irányító és támogató állam, az alkotó és
gazdálkodó szín-ház, a néző és fizető
közönség összefog, és hármójuk kapcsolata
mindegyikük megelégedésére fog
kibontakozni.

GEROLD LÁSZLÓ

Két este Újvidéken

Édes Anna

A regény és a színpadi átdolgozás közötti
legszembetűnőbb (de nem egyetlen)
különbség, hogy Kosztolányinál Édes
Anna Vízyné után Vízyt is megöli, a
Harag György készítette változatból pedig
ez a második gyilkosság hiányzik. Aligha
hihető azonban, hogy éppen erre az
eltérésre gondolnak azok, akik szerint az
előadás más, mint a regény; akik
hiányolják Kosztolányi felismerhető je-
lenlétét az Újvidéki Színház produkció-
jából. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy
az Édes Anna című Kosztolánvimű
jellegzetes regényszerűségét, a próza
sajátos ízét-színét keresik, s ezt nem ta-
lálva formálják meg véleményüket: ez
nem Kosztolányi. Ami igazis, meg nemis.

Akik a regényt kívánják viszontlátni a
színpadon, azok óhatatlanul csalódnak.
Csalódniuk kell - jobban, mint amikor
filmre visznek egy-egy prózai művet -,
mert a sajátos műfaji követelmények
folytán lehetetlen a teljes, a tökéletes át-
mentés a könyvből a színpadra. Éppen
Kosztolánvi írta három Mikszáth-novella
színpadra állítása láttán: „Novellát
dramatizálni: körülbelül annyi, mint el-
hegedülni, hogy milyen szép valami
szobormű vagy egy festményt átalakítani
épületté. Majdnem lehetetlen fel-adat."

Mert: hiába ,Mikszáthé a legízesebb
magyar próza", ha a novellák mikszáthi
bukéját jelentő eszközök a színpadon
„természetesen elsikkad"-nak. Am
kárpótlásul szolgálhat, teszi hozzá
Kosztolányi - még Mikszáth „három bájos
szépirodalmi csecsebecsé"-jét méltatva -,
hogy a „színészek munkáját élvezzük". S
már sorolja is Bajor Gizit, Somlay Artúrt,
Rózsahegyi Kálmánt, Pethes Imrét,
Gyenes Lászlót, Sugár Károlyt, „ők adják
meg a kis történetek zamatját".

Kosztolányi prózája Mikszáthéhoz
hasonlóan ugyancsak ráismerhetően jel-
legzetes, következésképpen regényeinek
színpadra állítása, még ha a minél telje-
sebb átmentés szép szándékával történik
is, eleve kudarcra van ítélve. Az előadás
legfeljebb korrekt színpadi illusztrálása
lehet a Kosztolányi-prózának, amit nem
valószínű, hogy a szerző szívesen fogad-
na. Annál kevésbé, mert a prózai művek

drámává változtatására a gyakorló színi-
kritikus Kosztolányi is csak egyetlen
igazán sikerült példát tudott, Hauptmann
Elgáját, „mely mint dráma is állja a
helyét". Ennek magyarázata pedig az,
hogy az Elga annak a Grillparzernek a
„novellájából készült, aki maga is drá-
maíró volt, és a gondolkozása természete-
sen ősien drámai volt". Kosztolányi sze-
rint tehát a prózából írt színpadi mű
minőségét elsődlegesen és sorsdöntően az
alapanyag jellege határozza meg. Azzal
az „aprósággal" összhangban persze, hogy
az átdolgozó felismeri az alapműben rejlő
drámai magot, azt a csírát, amelyből
kisarjadhat a másik mű-faj törvényei
szerinti alkotás.

De nem éppen Kosztolányiról írta-e
Devecseri Gábor, hogy „történetei vég-
zetdrámácskák" ? És a kitűnő, máig a
legszenzibilisebb Kosztolányi-esszé szer-
zőjének lényegien pontos felismerését
nemcsak novellákkal vagy regényekkel,
hanem Kosztolányi Dezső verseinek
említésével is bizonyíthatjuk. Ebből vi-
szont az következik, hogy Kosztolányi
gondolkozása, életlátása és -ábrázolása
egyértelműen drámai. Prózája tartalmazza
a színpadi átdolgozás előfeltételének
tartott drámacsírát.

A színlapon közölt rendezői vallomás
tanúsítja, Harag György felismerte az
átdolgozás legtöbb értelmet mutató út-ját -
- „Ellentétben az előbbi adaptálásokkal, én
a regény szellemét akartam visszaadni..." -
, az előadás pedig azt példázza, hogy a
rendező-átdolgozó jól és pontosan olvasta
el Kosztolányi regényét, mert rátalált
nemcsak a központi konfliktushelyzetre,
arra, ami szükséges, hogy „mint dráma is
állja a helyét", hanem világosan látja Édes
Anna és Vízyné kapcsolatának jellegét is,
azt a sors-szerűséget, amely - akár az antik
tragédiákban - eleve elrendelésként meg-
határozza, egybekapcsolja a két szereplőt.

A rendező a dráma törvényeit követi,
amikor elhagyja Vízy meggyilkolását.
Olvasata szerint Édes Annának csak
egyetlen drámai ellenfele van: Vízyné.
„Anna -- áll Harag más Édes Anna-fel-
fogásokkal, értelmezésekkel perlekedő, de
ugyanakkor saját véleményét is ki-fejtő
vallomásában - semmiképpen se legyen
egy forradalmár vagy osztály-harcos,
hanem szabad emberi lény, aki nem tudja
elviselni a megaláztatásokat."


