
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



- ismét épült és épül színház hazánkban. A
rekonstrukciók is elkezdődtek, közöttük
félmilliárd forintos nagyságrendű is akad,
amihez a pénzügyi fedezetet a fenntartó
tanács nagyon is keservesen teremti elő. A
működési költségek forrásainál pedig a
saját bevétel harminc-negyven százalék
körül mozog. A hiányzó pénzt az állami
költségvetés adja. Mitől hátrányos ma a
színházak helyzete? A működés dráguló
feltételeitől vagy az elszámoltatás
zaklatásaitól?

A „statisztikai-gazdasági elemzés" mint
kiinduló alap sem szívem szerinti. A
kifejezésben a „statisztikai"-t buktató-nak
tartom, vagy pontosabban, elégte-lennek.
Önmagában a statisztikára a maga helyén
szükség van, jól értelmezve pedig
nélkülözhetetlen. Valamely műfaj vagy
terület helyzetének minősítésénél azonban
kiegészítésekre szorul, mint ahogy azt a
szerző is megtette, különösen a tanulmány
második részében. Helyesen. Ettől lett
érdekes és dús mondanivalójú az írás.
Valami azonban számomra mégis hiányzik
a cikkből. A helyzetfeltárás néhány
kemény kérdést is indokolna, sőt annak
megválaszolását is. A továbblépés
lehetőségei-ről is tájékozatlanok
maradunk. Helyzetelemzés - folytatás
nélkül?

Lehet, hogy könnyelműen, de ebből a
műfajból valamit vállalok.

III.

Az országban 1983-ban harminchét szín-
ház volt, ebből Budapesten tizennyolc.
Milyennek ítélhetjük a színházakkal való
ellátottságot? A színházak száma sok, elég
vagy kevés ? Nagy alapossággal kör-
bejárva a kérdést el kellene mondani, hogy
vannak egyéb játékhelyek és pódiumok,
szabadtéri színpadok, városok, községek
látogatása stb. Az ítéletalkotás-hoz ezt a
körülményt - úgy vélem - nem kell
idehozni. Röviden: kevés szín-házunk van,
és elsősorban a Budapesten kívüli
területeken kevés a színház. Ott, ahol több
mint nyolcmillió ember él.

Lehetne-e több színház ma Magyar-
országon? Erre a kérdésre már nem
könnyű válaszolni. Mert mire van szükség
egy új színházhoz?

Színházépületre (új építésnél 4-500
millió forint; átalakításnál i 50-250 millió
forint) ;

2. Önálló társulatra (színészek, mű-
szakiak, esetleg táncosok, zenészek, veze-
tők; színészlakások és olyan helyi miliő -
megfelelő közéleti lehetőséggel -, amely
köti és megtartja a társulatot);

3. A fenntartási költségek finanszíro-
zójára (a kiadás évente 30-50 millió forint,
amiből a működési bevétel 3-5 millió
forintot ha kitesz).

Ahol ezek a feltételek rendelkezésre
állnak, ott a színház felépül, a társulat
megalakul, a fenntartás költségeit elő-
teremtik (Győr, Zalaegerszeg, Nyíregy-
háza). Gondolom, így lesz ez a jövő-ben
is.

A következtetés vagy a kérdésre ad-ható
válasz ezek után az, hogy jelenleg
Magyarországon a harminchét színház-nál
többre egyszerűen nincs lehetőség - nincs
realizálható lehetőség. Annyit azért még
hozzátennék, hogy ez a következtetés nem
végső. Egyáltalán nem valószínűtlen az,
hogy a nyolcvanas év-tizedben is épül és
alakul majd új színház Magyarországon.

IV.
Színházainkat hol találjuk? Budapesten és
még néhány városban. Ezt a kérdést azért
tettem fel, mert valamilyen ürüggyel el
szeretném mondani, hogy véleményem
szerint vidéki színház nincs. Színház ott
van - ahol van. Színház - eltérő feltételek
között, mert a fel-tételek még Budapesten
is nagyon különbözőek lehetnek.

Ezt a gondolatot másképpen is meg kell
fogalmaznom, mégpedig úgy, hogy a
VIDÉK-nek nincs színháza. Mert ahol
színház van, ott megszűnik a vidékiesség.
Vagyis nem lehet szembeállítani Budapest
és a vidék színházi ellátottságát. Ez a
szembeállítás területi szem-
léletkényszerből fakad, de nem mond
semmit. Ebben a műfajban a van és a
nincs élesen elkülönül (vallom én); éle-
sen, de nem reménytelenül. Mert a szín-
ház meg-meglátogatja a vidéken élő
embereket is. A rádió és a tévé műsor-
szórása pedig olyan lehetőség, ami a mai
színházi ellátottságunknak a néhány
évtizeddel korábbi állapottal való össze-
vetését értelmetlenné teszi.

V.
A színház közönsége értelemszerűen ott
alakul ki, ahol a színház működik. Szín-
ház és közönség ezért egymással kap-
csolódó, egymást feltételező, együtt létező
adottság.

Az is értelemszerű, hogy a színházi
közönség a színházat látogató nézők egy
része - szűkebb vagy tágabb köre lehet.
Ismérve a színházlátogatás rendszeressége
és gyakorisága, érdeklődésirányultsága,
kulturális szintje, magatartásmódja és

életvitele. Többnyire és többségében ér-
tékes kulturális közösségi és emberi tu-
lajdonságok jellemzik e közönség tagjá-
nak minősíthető egyéneket. Ezért - mert
az ember minőségéről van szó - a társa-
dalomnak érdeke, létérdeke, hogy minél
több kulturált ember legyen, amit a
színház a maga sajátos eszközeivel is
elősegít. A közönséghez tartozni itt jelzés
vagy minősítés, tartalma miatt azonban
lényegesen több is annál. Annak a
lehetőségét is magába foglalja, hogy az
egyén rendszeres és magas kultúra-értékű
hatásrendszerben élhet, s az oda-tartozás
előnyös következményei miatt az emberi
kultúra szellemi áramlatait fel-foghatja,
azokkal azonosulni képes.

Milyen a színházlátogatók megoszlása?
Véleményem szerint három néző-típus
különíthető el: az alkalmi vagy
véletlenszerű néző; az érdeklődő és a
törzsközönség. Ez utóbbiak száma fel-
tehetően nem nagy - a tanulmány úgy
tudja, hogy harminc-negyvenezren lehet-
nek. Tagjai pedig a középréteg mobi-
litásirányultságú része.

Hogyan állunk a közönségformálás
lehetőségeivel? A leírtaknál semmivel
sem jobban. A színház régi közönségét
leváltotta vagy leváltja az idő. Kiöre-
gedtek. Az új közönség pedig lassan
formálódik. Az utóbbi évtizedekben
nagyobb volt társadalmunk belső moz-
gása, szakma- és érdeklődésváltása, idő-
leterhelésének a növekedése, a jobb meg-
élhetésre orientálódása, életmódváltása,
mint ami a színházi közönség formáló-
dásának, erősödésének jót tett volna. A
régi szokások és értékek kihaltak vagy
megszűntek - az újakat nehezen szüli
korunk.

Valóságunkat így is jellemezhetjük. Az
igazság azonban ahhoz áll közelebb, hogy
az elmúlt években a közönségformálódás
feltételei - megállapodott életmód,
konszolidáció, magas és növekvő
életszínvonal, a kulturálódás igénye,
elismerése és értéke - jórészt hiányoztak.
A színházakban megfordulók ezért zöm-
mel az alkalmi látogatók és az érdeklődők
köréből kerültek ki.

A közönség létrehozásáról azonban sem
a színház, sem a társadalom nem mondhat
le. Alapvetően a közönség
műveltségkvalitásának a társadalmi
igénylése az elsőrendű szükségleti ténye-
ző, nem pedig X. Y. egyéni ambícióinak
társadalmi honorálása. Ezért nincs értelme
- vagy tartalmatlan - a költségvetési
támogatás olyan indíttatású megkérdője-
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ezése, ami a színházlátogatás támoga-
ásának a társadalmi igazságosságát fir-
atja.

I.
színház fenntartásának a finanszíro-

ásához szándékoztam eljutni. Ahhoz,
ogy erről a kérdésről valamit is mond-
ak, szerintem szükség volt az eddigi
szmefuttatásra. Hozzászólásom eddigi
észének mondanivalóját ezért illik ösz-
zefoglalni. Vagyis szerintem:

az ország színházellátottsága ma
özel azonos a lehetséges ellátottsági
zinttel;

- ahol a színház működésére lehetőség
an, ott létre is jött vagy létrejön a szín-
áz;

- a színház közönsége társadalmunk
rtékes csoportja. Kialakítása és erősítése
zért társadalmi érdek.

A színház létrehozása és működtetése
öltséges tevékenység. Ezt a tényt a
zínházak és a Magyar Allami Opera-ház
982. évi fő gazdasági adatai jól
zemléltetik. 1982-ben

az összes kiadás: 795 millió forint - a
egybevétel: 164 millió forint -- az állami
ámogatás: 5 5 8 millió forint
az egyéb bevétel: 73 millió forint
olt.

Egy látogató átlagosan z8 forintot
izetett, egy jegy állami támogatása pedig
tlagosan 94 forintot tett ki. Az ön-
enntartás kényszerét illuzionálva az át-
agos helyár 28 forintról körülbelül 120
orintra emelkedne változatlan nézőszám
ellett (hatmillió eladott jegy évenként).
bben az üzleti vállalkozásban azonban
zép folyamatosan elfogyna a néző,
önkremenne a színház, elsorvadna a
űfaj. Mivel a színházak működési

öltségei évről évre növekednek, állaguk
edig folyamatosan romlik - meg kell
éznünk a fenntartásához igénybe vehető
orrások terhelési lehetőségeit.

II.
színházak működése jelentősen drágul.

975 és 1982 idevonatkozó adatai alapján
az Operaház nélkül)
illió forintban

A jegybevétel növekedési üteme el-
marad a költségek növekedési ütemétől,
miközben a színházak pénzügyileg rosszul
ellátottnak érzik magukat. A folyamatot
tizenöt évre előre vetítve az ezred-
fordulón azt várhatjuk, hogy

a színházak összkiadása: 1,3 1,4
milliárd forint/év

- a színházak jegybevétele: 290--300
millió forint/év lesz.

A befogadóképesség és az előadások
számának a közel azonos nagysága miatt a
jegyforgalom a maitól számottevően nem
térhet el. Ennek a körülménynek a
figyelembevételével is mérlegeljünk né-
hány forráslehetőséget:

A) A színház költségterheit a szín-
házlátogatók viselik. Ez azt jelentené,
hogy a jelenlegi jegyár átlagosan a tíz-
szeresére növekedne.

B) A színházak költségterheinek az
emelkedését az állami költségvetés finan-
szírozná. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi
költségvetési támogatás nominálösszege
minimum a kettő és félszeresére
növekedne.

E két szélső finanszírozási forma al-
kalmazása önmagában lehetetlen. Min-
denképpen keresni kell tehát egy elfo-
gadható és valamilyen módon realizál-
ható finanszírozási forrásmegoszlást. Je-
lezném, hogy nemcsak a színházra. A
többi művészeti tevékenységre is
elsősorban az irodalomra, a zenére és
természetesen a színházra.

Úgy vélem, hogy itt az az alapvető
feladat, hogy a kulturális élet egyes
ősműfajait megőrizzük, fejlesszük
miközben egyúttal a gazdaságban dúló
viharoktól meg is védjük azokat. A má-
sodlagos feladat, hogy a járható utat
megkeressük és a teherelosztás formáját
és optimális variációját megtaláljuk.

A reménybeli megoldáshoz mellékelem
a pénzforráselméletemet. A mű-fajok
költségeit a teljes népesség (ami-kor a
költségvetés fizet), az igénybe vevő
(amikor az egyén fizet), vagy vala-milyen
arányban mindkettő viseli, mint például
napjainkban. A járható út ez az utóbbi,
vagy a vegyes megoldás, csak én az
igénybe vevők táborának a kiszélesítését
javasolom. Ugyanis a műfajok közvetlen
élvezői közé sorolom a rádió-

hallgatót és a tévénézőt is, a mintegy
hárommillió előfizetőt.

Amennyiben a színházba jegyet váltók
jegyenként egy forinttal többet fizetnek -
úgy évente körülbelül hatmillió forint
bevételi többlet keletkezik változatlan
jegyforgalom mellett. A jegyek költség-
vetésből való támogatásának ilyen
összeggel való emelése is azonos ered-

vezet.
Amennyiben a tévé-előfizetők havon-ta

(amikor egy hónapban több színházi
előadást is látnak a képernyőn) egy forint-
tal többet adnának a műfaj támogatására,
az évenként 36 millió forint forrás-
többletet jelentene.

Egy vélem, hogy a műfaj-finanszírozás
továbbfejlesztésének ez a megoldás le-
hetne a C) lehetősége, amire mint
költségviselés-térítésre reálisan gondol-
hatunk, azzal a megjegyzéssel, hogy a
finanszírozás rendszerének a pénzügyi
mechanizmusát igencsak körültekintően
kellene kidolgozni, illetve hogy ennek a
forrástípusnak a növelése nem aratna
osztatlan lelkesedést.

A továbblépés másik kulcskérdést a
tanulmányban leírtakból is következik - a
színházak önállóságának a megteremtése
lehet. A gond itt mindig az, hogy a
kötöttségek mellett marad-e mozgástér.
Mert kötöttség és anyagi gondok mindig
lesznek. Jó, ha ezt elő-re tudjuk.

Ám cselekvési és döntési szabadság-nak
is lennie kell; az aprólékos kötöttségeknek
meg kell szűnnie; a vezetőket, művészeket
és a műszakiakat érdekeltté kell tenni a
tennivalóikban. Eredmények - és
gazdasági eredményekre is gondolok itt -
hiányában elvész a mű-faj.

Jó lenne ezért a színház új mecha-
nizmusát létrehozni!

Növekedési Növekedési
Év Összkiadás index Jegybevétel index

1975 320 -- 80 -

1982 654 2,04 146 1,83


