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Aggódó és
őszinte gondolatok

1920-ban a kiváló színházi ember, Beöthy
László az Unió színházi tröszt vezér-
igazgatója volt, és ennek keretén belül öt
jól menő színházat vezetett. Munkatársai
egy napon mégis a következő meglepő
mondattal állítottak be hozzá: „Vezérigaz-
gató úr! Ha az Unió minden színházában
minden este táblás ház van - ráfizetünk."

Ez az eset azért merült fel emlékeze-
temben, mert ma sorozatban hallgatom
nagyra becsült volt kollégáimat, akik arról
panaszkodnak, hogy akkor sem tudnak
megélni a színházak, ha minden este ros-
kadásig tele vannak. s ami az érdekes,
akkor is, ma is egyazon oka van ennek a
jelenségnek: a rohamosan emelkedő ki-
adások. Bár az állami támogatás összege
ma is évről évre növekszik, reálértéke
egyre csökken. Ugyanakkor figyelembe
kell vennünk azt is, hogy ma még nem
vagyunk az államilag tervezett infláció
végén. Tudjuk, a kormányzat mindent
elkövet, hogy az infláció ne haladja meg a
15%-ot, de ha ez a törekvése sikerrel jár is,
ami minden magyar állampolgárnak jól
felfogott egyéni érdeke, a színházak akkor
is rendkívül nehéz helyzetben lesz-nek,
sőt - ha hinni lehet az egyre szaporodó
nyilatkozatoknak, és miért ne hihetnénk
ezeknek - már ma is igen nagy gondokkal
küzdenek.

Az irányító hatóságok természetesen
érzékelik ezt, és egyre nagyobb cselek-
vési önállóságot biztosítanak a színház-
vezetőknek, olyan tevékenységek folyta-
tására is lehetőséget adva, amilyenekre az
államosítás óta soha nem volt példa.
Teljesen szabadon alakíthatják műsor-
politikájukat, állapíthatják meg a hely-
árakat, sőt a Fővárosi Tanács színházi
alapot is létrehozott, melyből pályázat
útján támogatja a várhatóan értékesnek
ítélt produkciókat. A törekvés helyessége
kétségbevonhatatlan, de bennem mégis
felmerül egy kérdés: jóval az évad előtt
vajon lehet-e tudni, hogy az előre kiadott
támogatás valóban az arra érdemes művet
segíti-e? Hiszen az előzetesen benyújtott
műsortervben szereplő művek a színpadi
megvalósítás során még rengeteg pozitív,
esetleg negatív változáson mehetnek
keresztül.

További aggályom a helyárakkal kap-
csolatos: meddig lehet emelni a jegyek
árát? Hol van e téren a nézőközönség tű-

réshatára? Mert a közönség még jár szín-
házba, bár jobban válogat, mint eddig
bármikor, de azért még járogat. De med-
dig? Véleményem szerint ugyanis az
1988-as év még nem lesz teljesen mérv-
adó, hisz még csak ízlelgetjük az új adó-
rendszert, a valós kép 1989-ben alakul
majd ki, amikor az előző évi jövedelmek
utáni adózás véglegesen realizálódik.
Tudják ezt a színházak vezetői is, sokkal
jobban, mint én, ezért - helyesen - nem
nagyon akarnak élni a helyáremelés le-
hetőségével. Sőt, van olyan színház is,
amelyik éppen a mostani helyzetben ad
rendkívüli kedvezményt a nyugdíjasok-
nak, ezzel bizonyítva, hogy nem akarja
kizárni a színházlátogatásból a gazdasá-
gilag leghátrányosabban érintett réteget
sem. Dicséretes törekvés ez, de csak
erkölcsileg nemes gesztus, anyagi sikert
nem jelent. (Nem kell mondanom, hogy
ez esetben a „csak" idézőjelbe teendő.)
Újítottak a színházak azzal is, hogy a fő-
próbák jegyeit pénzért árusítják: ez ugyan
szintén nem számottevő bevételi forrás,
de a kispénzűeknek további lehetőséget
nyújt a színházlátogatásra. Kísérletez-nek
egyes színházak a főhatóság által
engedélyezett egyéb tevékenységgel is,
például menedzseriroda működtetésével,
könyv- és lemezkiadással. Fővárosi
színházaink egyre többet járnak vidékre,
ám kérdés, hogy a vidéki fogadó színhá-
zak, művelődési házak meddig bírják vi-
selni egy ilyen vendégjáték ma már tete-
mes költségét? Sőt - és ezt már rémülten
hallottam - akad olyan színház, amelyik
vendéglátással is kíván foglalkozni. Ma-
radi színházvezetői felfogásom szerint
megértem, hogy pénzt kell keresnie a
színháznak, de ezt színházszerű vállal-
kozásokkal kellene tennie, és nem olyas-
mivel, ami a színházművészettől merő-
ben idegen. Beszélnek a színházvezetők
arról, hogy csökkentik a bemutatók, nö-
velik az előadások számát, így kevesebb
kiadással több bevétel érhető el. Ez igaz,
de ez csak sikeres előadásokkal valósít-
ható meg, és nem vagyok bizonyos ben-
ne, hogy művelődéspolitikailag helyes-e
ez az eljárás, különösen akkor, ha a
műsorra tűzött darabok ma már sorozat-
ban - még a hagyományosan prózai szín-
házakban is - operettek, musicalek. De
sietve szeretném leszögezni: az igazgatók
a jelen körülmények között nemigen
cselekedhetnek másként, már csak azért
sem, mert tudva tudják, hogy a közönség
a nyomasztó napi gondok mellett szóra-
kozásra, kikapcsolódásra vágyik, és erre
fizet be. Minden tiszteletem a még meg-
lévő és egyre csekélyebb számú kivételé;
ez utóbbi azonban nem olyan tömeg,

amelyre Budapest valamennyi színháza
gazdaságilag eredményesen építhetne.

Hosszú évtizedek alatt volt alkalmam
megfigyelni a színházi világot. Az utóbbi
évtizedekben kialakult bennem egy nézet,
melyet a nagy színházi hagyományokkal
rendelkező kis országban nem mertem
eddig kimondani, de most meg-teszem:
ma már csak azoknak fontos igazán a
színház, akik csinálják. A színház-hoz
ugyanis megszállott embernek kell lenni,
ilyenek pedig a mai, túlzottan anyagias
világunkban egyre kevesebben vannak,
ezért napról napra fogyatkoznak a jó
színházi vezetők.

Még van egy téma, melyet nem lehet a
jelen helyzetben megkerülni; szintén e lap
hasábjain folyt róla nem is olyan régen
vita. Ez a színházi struktúra kérdése:
legyenek-e állandó társulatok, vagy csak
alkalmi társulások jöjjenek a jövőben lét-
re? Akkor is leszögeztem, és álláspontom
mára sem változott: állandó társulatokra
feltétlenül szükség van, egy a jelenlegi
állapotoktól eltérő megszorítással, és ez a
létszám kérdése. Felül kellene vizsgálni,
természetesen maguknak az egyes
színházaknak, milyen létszámmal tudják
maradéktalanul megoldani művészi fel-
adataikat, és ennek megfelelően esetleg
csökkenteni lehetne a foglalkoztatottak
számát, ami megtakarítást és a húzó em-
berek számára kedvezőbb anyagi feltéte-
leket teremthetne. Ez kegyetlen dolog,
mert egy senki által nem kívánt rémnek, a
munkanélküliségnek nyitna kaput, de ez -
ha már elkerülhetetlen - még mindig jobb
megoldás, mint az, amiről a terület
irányítói, ha csak érintőlegesen is, de
többször említést tettek már: egy szín-ház
vagy esetleg színházak megszüntetése.
Félreértés ne essék, nem tippet akarok
ezzel adni, csak a levegőben lógó témáról
szólok nyíltan, mert ha valami-ről nem
beszélünk, azért azok a problémák még
léteznek.

Számomra szomorú tény, hogy ma már
hivatalos megbeszéléseken kulturális éle-
tünk irányítói szájából is egyre ritkábban
hangzik el a „kultúrpolitika" szó, annál
többször hallani, hogy találjanak ki új
pénzforrásokat a szerencsétlen igazgatók,
és éljenek meg a jelenlegi rendkívüli szo-
rító körülmények között, ahogy tudnak.
Őszintén bevallom, nem irigylem őket.

Azt csak mellékesen jegyzem meg, hogy
hallottam olyan országról, ahol politikai
és gazdasági téren talán a mieinknél na-
gyobb gondokkal küzdenek, de a kultu-
rális támogatások összegét nem csökken-
tették, hanem emelték. Lehetséges, hogy
ez az értesülésem nem egészen pontos, de
ezen elgondolkodni azért talán érdemes.


