
tani. A szakmában kötelező szerényte-
lenség mindig a legmagasabb szintet
tekinti tárgyalási alapnak, és mindig
lesznek olyanok, akik számára ez nem lesz
elérhetetlen. A gazdálkodási korlátok
feloldásával a többletbevételek akár ki-
lencven százalékos mértékig mozgóbérek
növelésére fordíthatók, itt pedig már
lényeges különbségek lehetnek az egyes
színházak között. Az kerül jobb helyzetbe,
akinek jobbak a többletbevétel-kitermelési
lehetőségei. Megindul tehát a szelekció,
kialakul egy jövedelmezőség szerinti
rangsor, s a kevésbé jövedelmező műfajú
színházak tagjai „hátrányos helyzetűekké"
válnak. (Mert mit kezdjen például a
gyermekszínház az új lehetőségeivel?
Előadásszámát szaporítva a deficitet
növeli, helyárat pedig kultúrpolitikai
megfontolásból nem emelhet.) Néhány
színház a jövőben számolhat a társulat
minőségi leépülésével, és azzal is, hogy
anyagiak hiányában lényegesen
nehezebben tud vagy nem tud élvonalbeli
vendégművészeket foglalkoztatni, mert a
gázsikat - nem lévén előírt mérce -- az
előnyös helyzet-ben levők fogják diktálni.

Az új gazdálkodás jelentős erjedést
indított el a színházi életben, s várhatóan
színesebbé teszi az eddig szürke díszletek
mögötti világot. Az új lehetőségeket
feltehetően nem mindenki tudja a maga
javára kamatoztatni, és vannak, akik
objektíve kerülnek hátrányos helyzetbe.
Az előbbiekről nincs mit mondanom, az
utóbbiak hátrányát viszont a finanszírozási
rendszer felülvizsgálatával és
átalakításával kell csökkenteni, s ezáltal
kell azonos startfeltételeket teremteni.

A következő számaink tartalmából

Földes Anna:

A huszonötödik

Szántó Judit:

Megfordult szelek

György Péter:

Fejezetek a zsarnokságról

Nánay lstván:

Cseresznyéskert

SIVÓ EMIL

S z í n h á z m ű v é s z e t ü n k
m a i g o n d j a i r ó l

198o márciusában feltettem a Színház-
technikai Fórum című szakmai lapban a
kérdést, hogy új gazdasági rendszer-ben
dolgoznak-e a színházak. Akkor elég
határozottan azt feleltem, hogy nem, csak
másképp kell gondolkodnunk és
gazdálkodnunk.

Tempora mutantur: ma, 1984-ben
ugyanerre a kérdésre azt kell felelnem,
hogy igen. Új rendszer van kialakulóban,
minden színházi ember keresi az új
rendszer megvalósításának a lehetőségeit.
Szükséges is ez a lázas kutatás, mert
nagyon nehéz az átállás. Ennek az
átállásnak a módját minden színháznak
magának és a leginkább testére szabott
módon kell megvalósítania, mert minden
színházra egyformán érvényes recept
nincs. Ugyanakkor, amikor a szín-házak
többsége már bevezetett egy új rendszert,
elképzelhető, hogy akad szín-ház, ahol
egyáltalában nem lehet bevezetni új
rendszert.

De akár így, akár úgy döntenek is a
színházban, egyben bizonyos vagyok: ez
az átállás a színvonal bizonyos mértékű
csökkenése, a színházpolitika károsodása
nélkül nem valósítható meg.

*

Miről is van szó tulajdonképpen? Miért
állítom ezt ilyen határozottan?

Jelen körülmények között a színházak
több anyagi támogatást az államtól nem
várhatnak. A színházi dolgozók bérét
azonban mindenképpen növelnünk kell.
Miből lehet ezt megtenni akkor, amikor a
darabok kiállítási költségei (díszlet,
jelmez, fellépti díjak stb.) jelentősen
megnövekedtek az utóbbi időben? Hiszen
az állam által nyújtott mégoly jelentős
támogatás és a jelenlegi bevételek erre
összességében sem elegendőek. Az
egyedüli megoldás : a szín-házaknak
maguknak kell több pénzt szerezniök,
hogy legyen miből fedezni a
többletkiadásokat, és a bérek, pontosabban
a színházon belüli jövedelmek növelése is
megoldható legyen.

Milyen úton-módon valósítható ez
meg? Erre több lehetőség is kínálkozik.

Először: módja van a színháznak több
előadást tartani, bár ez egyúttal jelentős
többletkiadásokkal is járhat. Miért írom,
hogy járhat? Mert nem mindegy, hogy
két-három személyes mű-vet vagy húsz-
harminc személyt foglalkoztató darabot
játszik az a bizonyos színház többletként.

Másodszor: módja van vidéki vendég-
szereplést lekötni, ha van olyan darabja,
melyet egyeztetve tud játszani egy má-
sikkal, mert minden színháznak elsőrendű
feladata, hogy székhelyén tartson
előadásokat. Tehát mindenképpen Pesten
és vidéken egyidőben kell játszania,
hiszen csakis akkor jelentkezik a várt
többletbevétel. De itt számításba kell
vennünk egy bizonyos viszonylag új
tényezőt: bírja-e a vidéki vagy pesti
művelődési ház egy ilyen vendégjáték
nagyon is megnövekedett költségeit? Ma
ugyanis egy vendégszereplés nagyon sok-
ba kerül, hiszen számításba kell venni a
nagymértékben emelkedett szállítási és
közlekedési költségeket, plusz az elő-
adás árát, mely ma már önmagában is
kitesz harminc-negyvenezer forintot. E s
akkor még nem említettem a színház
aznapi és másnapi próbaproblémáját, hisz
a vidékre utazás napján sem lehet
rendesen próbálni, és a késő éjjel haza-
érkező színész, ha próbál másnap, ki-
merülten próbál, és ez tönkreteszi az
egész munkát.

Nem túlzottan népszerű a színház dol-
gozói szemében a vidéki vendégjáték,
mert felborítja a színház életének szük-
séges, megszokott ritmusát, nem beszélve
arról, hogy a színészek zöme egy-két
napra elesik a vendégszereplésért kapott
összegnél lényegesen nagyobb
mellékjövedelmétől.

Megoldható továbbá a többletbevétel a
helyárak emelésével is. Ez tulaj-
donképpen járható út, élnek is ezzel már
most is a színházak, de egy kicsit jobban
meggondolva ezt a kérdést, nem
egyértelműen pozitív lépés ez. Miért?
Mert van a közönségnek egy bizonyos
rétege, amelyik nem tudja megfizetni a
60-80-100-150, sőt most már 250 forintos
helyárakat. Igy egy színházra éhes, de
kispénzű közönségréteget eleve kizárunk
a színházlátogatók köréből, és ez -
nézetem szerint - kultúrpolitikailag nem
kívánatos jelenség. De hogy ezt a
színházaknak meg kell tenniök, bizo-
nyítja az a tény is, hogy ma már alig



van úgynevezett alaphelyáras előadás
felnőttek számára a pesti színházakban.
Minden előadást, különböző mérték-ben
ugyan, de felemelt helyárakkal játszunk.
Azt szoktuk mondani, és ez lényegében
igaz is, hogy attól még egyet-len darab
sem bukott meg, hogy magas volt a helyár,
de én sokat tartózkodtam a
jegypénztárban, és tapasztaltam az előbbi
állításom igazát. Ha nem is nagyon
gyakori eset, de tudom, hogy van a
közönségnek egy nem elhanyagolható
rétege (melyik elhanyagolható
egyáltalán?), melynek elérhetetlen az
emelt helyárnak még a legalacsonyabb árú
jegye is.

Bevételnövelő forrás lehet még a fen-
tieken kívül a színházterem bérbe adása
különféle külső műsorokra, ünnepségekre,
de ebből nem minden színház tud
elegendő pénzt összeszedni. (Nem
megfelelő az épülete protokolláris szem-
pontból, s így nincs a bérbe vétel iránt
elegendő kereslet.)

Egy másik forrás az előadások előtti,
esetleg a szünetekben is történő reklám--
függöny használata, vagy az újabban di-
vatos reklámvetítés. Negyvenhat éves
színházi gyakorlatom bátorít fel arra, hogy
a nagyon szubjektív, talán maradi
felfogásomat leírjam: a magam részéről a
jövedelem növelésének ezzel a módjával
nem értek egyet. Nem vagyok képes
megemészteni azt, hogy egy szín-házi est,
melynek minden alkalommal ünnepnek
kellene lennie, például a Fabulon minden
bizonnyal remek készítményeinek
reklámozásával kezdődjék. Tudom, ez
jelentős bevételi forrás lehet egy
színháznál, bizonyos, hogy ezért a
törekvésért dicséretet is kapnak
valahonnan, én azonban mégsem tudok
ezzel egyetérteni.

Mi következik mindezekből? Az, hogy a
színházak akarva-akaratlanul rá-
kényszerülnek műsoruk felhígítására,
Ennek bizonyos jelei már most is mu-
tatkoznak, hisz a további működésükhöz
minél több pénzt kell szerezniök, ez pedig
a közönség nem jó értelmű ki-
szolgálásához vezet. Holott - nézetem
szerint - a színházaknak a közönséget
nevelniük kellene. A teljes igazsághoz
hozzátartozik, hogy a nevelést a közönség
nem nagyon igényli a színházban. A néző
- ezt sok-sok jelzés adja tudtunkra naponta
nevetni, szórakozni akar a színházban, és
társadalmi hova-tartozásra való tekintet
nélkül nyíltan

kimondja, hogy elég tragédiát tár elé a
mindennapi élet, elég gondja van a napi
munkában, és ha már estére felöltözik és
eljön egy színházba, akkor felejteni és
mulatni akar. Mit tehet ilyen helyzet-ben a
színház? Szalutál, és vidám darabokkal,
műsorokkal kiszolgálja a közönség
zömének ezt az igényét. Tehát a művészi
mércét mindenképpen leszállítja, és a
magvas, komoly mondanivalót tartalmazó
darabokat a könnyed szórakoztatással
váltja fel.

Ilyenkor aztán elhangzik, hogy a
nehezebb, tartalmasabb színdarabokat
játszó színházakat, ha egyáltalán lesz-nek
ilyenek a jövőben, megsegítik, anyagi
támogatást nyújtanak nekik. De ez
lényegében nem oldja meg a problémát,
mert a darabok kiállítási költségeihez
hozzá tudnak ugyan járulni, de a naponta
szükséges ötszáz, esetleg ezer nézőt nem
tudja biztosítani senki. Ekkor jelennek
meg tömegesen a színházak nézőterén az
iskolás gyerekek és a katonák. Az előzőek
azért, mert egyszerre és könnyen
mozgósíthatók, s az előadás esetleg
kapcsolódik a tananyagukhoz - és ez a
jobbik eset; a honvédség szintén könnyen
mozgósítható, és a katonának mindegy,
hogy hol tölti el az idejét, csak ne a
laktanyában. Akkor már inkább a
színházak büféiben vagy a kör-nyék
eszpresszóiban - az előadás helyett.
Ilyenkor aztán foghíjasok a nézőterek, és
ezt senki sem akadályozhatja meg.

Tehát az ilyen támogatás nem éri el a
célját, a nézőtér üres, és annak a szín-
háznak, ahol nincs elegendő néző, előbb-
utóbb el kell gondolkodnia. Az ilyen
színház nem sokat ér, csak teher minden-
kinek, még a saját vezetőinek is. Mit van
mit tennie, beáll a sorba, elkezdi a
közönség szórakoztatását, ha képes rá.
Nem mintha ez bűn lenne! De ez sem
olyan könnyű, mint amilyennek hiszik
egyesek. Nagy ugyanis a konkurrencia, és
megindul a harc a viszonylag szűk
közönségrétegért, és ekkor már nem a
színvonal a döntő, hanem a színházvezetői
és közönségszervezői ügyeskedés. Itt már
csak az anyagiak uralkodnak, és ez
nagyon, de nagyon nem kívánatos
művészi eltolódáshoz vezet.

Hétköznapjainknak ebben a szakaszá-
ban, amikor a mindennapi élet egyre drá-
gább lesz, amikor minden fillérnek több-
ször is meg kell fontolni a helyét, akkor ez
a helyzet a színházak frontján - véle-
ményem szerint - művészi szempontból
kedvezőtlen irányba halad.

PÁL ENDRE

Finanszírozási
lehetőségek

Hozzászólás dr. Koncz Gábor
elemzéséhez

I.
A színházak helyzetéről írt tanulmány
művészeti-kulturális életünk egyik lénye-

ges és fontos fejezetéről rajzol nem éppen
szokványos képet. Olyan írás, amely a
tevékenységet a gazdaság és a naturális
valóság talajáról szemléli. Ezért is
számíthat egyetértésre, vagy a leírtakkal
vitatkozni szándékozók jelentkezésére a
szerző. Nekem éppen kettőzik a lelkem:
egyetértve is vitatkozom, avagy vitatkozva
értek egyet.

Az igazság nem mindig a valóság. Pon-
tosabban - és a színházakra aktualizálva:
attól, hogy adatszerűen, a statisztika
„glancolt" tükrében, százaléklábakkal vagy
viszonyszámokkal támogatva meg-értjük a
magyar színházak helyzetét, maga a
helyzet még nem változik meg, nem lesz
kedvezőbb. A lehetőség ezernyi hatásával
determinál, néha gúzsba köt. A lehetőség,

nem pedig a hozzá nem értő bikfafejűek
vagy a valótlan és nem létező
összefüggésekkel dezinformált
szemléletűek értetlensége.

Hazzászólásom ezért a lehetőségek
körvonalazásához szolgáltat néhány
adalékot. A változó és állandó újra-
formálódó lehetőségekhez, melyeknek az
az egyik sajátossága, hogy pontosan
kifejezni vagy megjelölni nem lehet őket.
A nem mindig lelkesítő, az egyet-értésre
sem serkentő lehetőségek szorító bilincseit
széttörni lehet, hogy küldetés.

II.
Mit szépítsem - nem tetszik a cím.
Ennyire divat lett a „hátrányos hely-
zet"minősítő jelzője? Van persze ennél
jobb kifejezés is, mégpedig ,a „többszö-
rösen hátrányos helyzet". Úgy tűnik, a
színházakról írt értékelésekben már ez
sem várat magára sokáig.

Nem szándékozom megbántani a
szerzőt - mert nagyon érdekes és értékes
tanulmányt készített -, de a hátrányos
helyzet, netán a válsághelyzet jelzése
szerintem túlzás. Kissé a megmutatás
látványosságára törekvés is benne van.
Hiszen valójában - hosszú időszak után


