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FEJKVÓTA
Miközben több vidéki városnak

megvolt-megvan a maga színházi
botránya, a helyi, főként személyi
anomáliákon egyre inkább túlnő, azok
jelentőségét mind jobban háttérbe szorítja az
a generális gazdasági fenyegetés, amelyet
az úgynevezett normatív támogatási rendszer
bevezetése jelent a honi színházkultúra
egészére nézve.

A színházi szakma még a múlt év vége
felé, október-november fordulóján vette
hírét - mégpedig korántsem valamely
hivatalos forrásból, hanem jóindulatú
„magán"-figyelmeztetések révén - hogy a
tanácsok állami finanszírozásának a
parlament elé terjesztett pénzügymi-
nisztériumi tervezete gyökeresen megvál-
toztatná az egyes tanácsi fenntartású szín-
házak anyagi körülményeit.

A tervezet ugyanis nézőnkénti fejkvótát
állapít meg az állami támogatás kiszámí-
tására. A tanácsi színházak feltételezett
nézőszámát a pénzügy elébb 160, majd -
egy számítási hibára való hivatkozással
viszonylag gyorsan korrigálva - 230 fo-
rinttal kívánja szorozni, hogy az így kapott
összeget utalja át dotációként az illetékes
tanácsoknak. A Pénzügyminisztérium ál-
láspontja szerint ezek az anyagi források
1990-ben nem jelentenek tényleges csök-
kenést az előző évihez viszonyítva, ugyan-
akkor a tanácsoknak jogukban áll más-
honnan is átcsoportosítani, illetve tetszés
szerint kiegészíteni a fejkvóta kereteit.
Hiszen - úgymond - ott lesz például a
személyi jövedelemadó vagy a gazdál-
kodó tanácsi intézmények, vállalatok nye-
resége. Ha a tanácsoknak fontosak a szín-
házaik, az önkormányzati rendszerben an-
nyi pénzt áldozhatnak működésükre,
amennyit csak akarnak.

A színházi vezetőket egyáltalán nem
nyugtatta meg a tanácsi „szabadság"
ilyen nyomatékos emlegetése. Vélemé-
nyük szerint, amikor a Pénzügyminiszté-
rium bevezeti a normatív támogatási
rendszert, valójában olyan felelősséget
hárít át a tanácsi önkormányzatokra, ame-
lyeket azok nem vállalhatnak - éppen
egyre romló anyagi helyzetük miatt. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a 230 forintos fej-
kvóta egyrészt semmire sem kötelezi a
tanácsokat - vagyis odaadhatják a szín-
házaknak, de meg is nyirbálhatják az
összeget, ha úgy ítélik: más területen
nagyobb a szükség -; másrészt (minde-
nekelőtt vidéken) a 230 forintos norma
lényegesen kevesebb annál, mint
amennyit a színházak eddig kaptak.
Miből fogják „kigazdálkodni" a
különbözetet azok a

városok, amelyek a közszolgáltatások és a
szociális ellátás hiányait sem képesek fe-
dezni? Mi a garancia arra, hogy ahol nincs
járda, út, vízvezeték, kórházi ágy és iskolai
felszerelés (és még sorolhatnánk ...1, ott
a minderre nem elegendő személyi jöve-
delemadóból éppen a színházi dotációt
tartják majd „szinten"?

Mindezekre a kérdésekre a Pénzügymi-
nisztérium nem tud ugyan megnyugtató
választ adni, de minden nyilatkozatában
cinikusan hajtogatja, hogy a színháziak
„túldimenzionálják" a problémát, sőt:
egyszerűen félreértik a helyzetet, amikor a
színházi támogatás megnyirbálásával vá-
dolják a minisztériumot. Hiszen az - ért-
sék már meg végre - nem szól bele a
tanácsok pénzelosztó koncepciójába.
Egyébként pedig a pénzügy ígéretet tett
egy olyan háromszázmilliós központi kü-
lönkeret biztosítására, amely a Művelő-
dési Minisztérium kezében lenne, és kie-
melten kezelendő új produkciók, különle-
ges vállalkozások létrehozására, illetve
egyes speciális területi gondok enyhíté-
sére szolgálna.

A színigazgatók ezzel szemben
változatlanul fenntartják aggodalmaikat,
és azzal gyanúsítják a
Pénzügyminisztériumot - nézetünk szerint
nem alaptalanul -, hogy manipulálja az
egész kérdéskört. Mert először is: a
színháziak pontosan értik, hogy miről van
szó; felfogták, hogy itt a tanácsi
finanszírozás egésze változik - ám azt is
világosan látják, milyen átlátszó trükkel
próbálnak a pénzügyesek az infláció kö-
vetkezményeitő l szabadulni. A normatív
támogatás lényege ugyanis az, hogy
adott és változatlan, s ha reálértéke akár
egyetlen évadon belül is drámaian csök-
ken, a Pénzügyminisztérium legfeljebb
mossa kezeit - csináljanak a tanácsok,
amit akarnak. Az igazgatókat máris iga-
zolni látszik az a január 1-jével életbe
léptetett drasztikus áremelés-sorozat,
amelyrő l a múlt évi számítások idején a
Pénzügyminisztérium persze még nem
beszélt. Az 1990-ben, minden valószínű-
ség szerint, „vágtató" infláció (amely a
színházi anyagokat tudvalevően fokozot-
tan drágítja) máris kegyetlenül megnyir-
bálta a támogatást, és nagyon valószínű,
hogy azt a bizonyos háromszázmilliós
pótkeretet - ha egyáltalán lesz belőle
valami - egykettőre felemészti.

Éppen ezért a Pénzügyminisztérium
koncepciójával szemben a színházvezetők
megfogalmaztak egy másik elképzelést.
Nevezetesen azt, hogy minden költségve-
tési évben határoztassék meg, milyen

arányban részesedik a kultúra támoga-
tása a nemzeti jövedelembő l. Ezt a politi-
kai alku révén meghatározott százalékot
pedig a kulturális tárca ossza szét a külön-
böző ágazatok, területek között. Ennek a
mechanizmusnak a jóvoltából sem a szín-
házak, sem a kultúra egyéb területei nem
lennének kiszolgáltatva a tanácsoknak
vagy akár az inflációnak.

A pénzügyminiszter természetesen úgy
tesz, mintha ezeket az ellenjavallatokat
nemis hallaná; s 1989 decemberében-a
költségvetési program része kén t -a par-
lament elé terjeszti a normatív támogatás
tervezetét. A parlament pedig - annak
ellenére, hogy a Kulturális Bizottság java-
solta a színházak kivételét a csomagterv-
ből -, ugyancsak természetesen, eredeti
formájában megszavazta a törvényjavas-
latot.

A vihar azonban ezzel nem ért véget.
Azok a színházvezetők - Ascher Tamás,
Babarczy László, Kerényi Imre, Marton
László és Zsámbéki Gábor -, akik még a
parlamenti szavazás előtt nyílt levélben
tiltakoztak Glatz Ferenc művelődési mi-
niszternél a tervezet ellen, a törvénybeik-
tatás után sem mondtak le arról, hogy
tovább protestáljanak. Találkozót kértek a
minisztertől, amelyen arra vártak választ,
milyen garanciákat képes nyújtani a szín-
házak működésének biztosítására a kul-
turális tárca.

Az ügybe „beleszínezett" még Békesi
László pénzügyminiszter parlamenti be-
szédének az a része, amelyben a színhá-
zakról szólt. Ez a passzus ugyanis öncélú
művészieskedést és anyagi pazarlást
hányt a színházi vezetők s z e m ér e - hivat-
kozással Kállai Ferenc „bölcs szavaira",
amelyek a Kulturális Bizottság korábbi
ülésén hangzottak el e tárgyban.

A színházi szakma tágabb köreiben is
megütközést keltett, hogy a Színházmű-
vészeti Szövetség elnöke - képviselő-
ként - netán hivatkozási alapot adhatott a
pénzügyminiszter vádaskodásai-hoz.
Ugyanakkor senki sem tudta, hogy
valójában mit is mondott Kállai Ferenc a
Kulturális Bizottság ülésén, meddig idézte
őt Békesi László, illetve mettől mondta
már a saját véleményét.

A televízió Stúdió '89 műsorának de-
cember 12-i adásában már foglalkoztam a
normatív támogatás körüli fejlemények-
kel - akkor a különböző álláspontokat
igyekeztem ismer te tn i - ; idén januárban,
a 16-i Stúdió '90-ben pedig egyrészt azt
szerettem volna tisztázni, hogy pontosan
ki mit mondott, másrészt kiváncsi voltam,



• A F E J K V Ó T A •

milyen eredményt hoz Glatz Ferenc és a
színházi vezetők küldöttségének tervezett
találkozója.

Békesi László beszédének ominózus
részletét módomban állt a Parlamentben
készült tévéfelvételről bejátszani a mű-
sorba - szövege alább olvasható.

Kállai Ferenc felszólalását is megsze-
reztem. Ennek terjedelmesebb része a
Színházművészeti Szövetség elnöksége
által megfogalmazott kérelem tolmácsolása
volt; Kállai ehhez csatlakozva támogatta,
hogy színházi területen 1990-ben még ne
vezessék be a normatív támogatás
rendszerét, s javasolta, hogy a későb-
biekben a szakma képviselőit is vonják be
a törvényjavaslatról folytatandó tárgyalá-
sokba. Ezt a javaslatot a bizottság tizenöt
igennel, négy nemmel és öt tartózkodással
elfogadta, s továbbította a parlament elé;
nem Kállai Ferencen és nem a bizottságon
múlt tehát, hogy a Tisztelt Ház egyszerűen
nem vette azt figyelembe a szavazásnál.
Kállai szövegében lényegé-ben egyetlen
olyan kitétel található, amely csakugyan
„ihletet" adhatott Békesi Lászlónak. Ez
pedig így szól: „Úgy
választódjék ki valaki vezetőnek, hogy ne
csak levelezzen - itt nyilvánvaló az utalás a
Glatz Ferenchez írt nyílt levél aláírói-
ra ...........hanem mutasson fel olyan kon-
cepciót is, amiben öröme van a benne
dolgozó színészeknek és a közönségnek."

Ez a mondat kétségkívül különleges
,helyzeti energiát" kapott attól, hogy Kállai
nem a szövetség valamelyik szekció-
ülésén, tehát nem szűk szakmai körben,
hanem egy országgyűlési bizottság nyil-
vánossága előtt fogalmazta meg. Világos,
hogy Békesi László kiváló érzékkel ütötte
le a feladott labdát, hiszen ha a Színház-

művészeti Szövetség elnöke kétségbe
vonhatja az alighanem legkoncepciózu-
sabbak közül való öt színházvezető kom-
petenciáját, akkor miért ne tehetné meg
ugyanezt a pénzügyminiszter is?

A Stúdió '90 következő részében tehát
Kállai Ferencet kértem, magyarázná meg
bővebben kijelentésének indítékait. A to-
vábbiakban pedig kameránk elé ült Glatz
Ferenc művelődési miniszter és az általa
fogadott háromtagú színházvezetői dele-
gáció: Ascher Tamás, Marton László és
Zsámbéki Gábor.

Most tehát itt tart a normatívtámogatás
ügyének eseménykrónikája.

Részlet Békesi László expozéjából

Még két tényezőről kell szólnom a taná-
csok költségvetése kapcsán. Az egyik
nagy port kavart probléma a színházak
jövő évi támogatása. A félreértések és a
probléma túldimenzionálása, sőt tudato-
san egyoldalú, torz beállítása olyan lát-
szatot keltett, mintha hozzá nem értő em-
berek színházellenes akciójáról lenne szó,
amely ellen hangos szóval kell tiltakozni,
lehetőleg a nagy nyilvánosság ellőtt. Nos,
a tények önmagukért beszélnek.

A tervezett támogatási rendszer a taná-
csok és nem a színházak állami támogatá-
sára vonatkozik. Változatlanul a taná-
csokra bízza, hogy mennyi támogatást
folyósítanak színházaik részére. Minden-
esetre a központi számítási anyagok, ame-
lyek alapján a tanácsok megkapják a nor-
matív állami támogatást, 300 millió forinttal
többet tartalmaznak, mint amennyit ebben
az esztendőben tanácsaink a szín-házak
támogatására fordítottak.

Nincs szó tehát semmiféle diszkriminá-
cióról, még kevésbé központi beavatko-
zásról. Arról persze szó van - és itt Kállai
Ferenc bölcs szavait idézem -, hogy nem
az üres színház a jó színház. Támogatni
tehát nem a l'art pour l'art, művészieskedő,
öncélú, közönségtaszító produktumokat és
színháza at kell, hanem az értéket, az
emberek számára is vonzó alkotásokat. Es
az se lenne nagy tragédia, ha színházaink
és más művelődési intézményeink
energiájukat nem tiltakozásokra, hanem az
ésszerű gazdálkodásra, a milliós pazar-
lások megszüntetésére (taps), épületeik és
eszközeik értelmes felhasználására for-
dítanák.

Beszélgetés Kállai Ferenccel

- Borzasztóan egyszerű lenne, ha én most
azt mondanám hogy ez a pénzügyminisz-
ter egy gazember, aki ilyen és ilyen terhe-
ket ró szegén színésztársadalomra, és
engem bölcsnek nevez akkor, amikor azt
mondom, hogy nem, az üres színház a jó
színház, és én ezt most kikérem magam-
nak. Hamar b fejezhetnénk a beszélgetést,
nagyon szimpatikus lennék a szakma és a
szakma vezetői karának a szemében.
Szükséges azonban erről egy kicsit mé-
lyebben beszélni.

Megkerülnénk a kérdés valódiságát és
igazságát, ha nem mondanánk el - bár
emiatt én talán nem leledzem túl szimpa-
tikus színben a jelenlegi igazgatók előtt-,
hogy azért ezen el kéne gondolkodni.
Valamit tudni kell: az ország egésze szer-
kezetváltást igényel, minden szempont-
ból. Részemről ez a megállapítás azért
nem konkretizálódik személyekre vagy
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színházakra bontva, mert semmiképpen
nem szeretném rontani a kasszát.
 Éppen erről van szó: a szakma

nyilván úgy gondolja, hogy te minta
Színházművészeti Szövetség elnöke ...

- . . . egy darabig .. .
- ...igen, de a jelenlegi funkciódban

mégiscsak rontottad a kasszát akkor, ami-
kor arról beszéltél, hogy igenis, még min-
dig túl sok a pénz a színházaknál.
Hát ez így nem jó, ez a megfogalma-

zás így nem jó, én csak az - hogy mond-
jam - elég régen ismert, kicsit önteltté
vált színházvezetést szerettem volna a
színészek szemszögéből megemlíteni.
Nekem az az érzésem, hogy ha ugyanez a
vezérkar a saját zsebére gazdálkodna, a
saját zsebéből fogalmazná meg a
színházat, akkor jobban odafigyelne arra,
hogy milyen darabot választ, és milyen
előadást produkál.
 Most hogyan ítéled meg a kialakult

helyzetet; milyen a viszonya színházveze-
tők és közted?
 Szerintem nagyon rossz. És nem va-

gyok ernyedetlenül jóban a színházveze-
tőkkel, sem a munkájukat, a belső
helyzetet, sem pedig produktumaikat
tekintve-ez az én véleményem. Itt -
úgymond - pluralizmus van, és az az
érzésem, hogy ők egy kicsit monolitikus
pluralizmust szeretnének, amelyben az
az igaz, amit ők mondanak. Kellően
kiöregedtem már ebből a dologból,
úgyhogy e pillanatban nem a legjobb a
véleményem róluk. Őnekik se egymásról,
de ilyen esetben nagyon erősen
összetartanak. Nem vágyom közös
munkára a jelenlegi vezetőkkel;
egyikükkel sem. Mindegyiket ismerem, ők
is engem, úgyhogy talán azért nem va-
gyok ebben az ügyben kompetens, mert
elég szubjektív a dolog.
 Mint a szövetség elnökének nem kel-

lene akkor valamilyen konzekvenciákat
levonnod, ha ennyire .. .
 A magam részéről levontam, 22-

dikén már nem vagyok a szövetség
elnöke. De ha akarják, amikor az adás
lement, akkor már tudomásul is vehetik.
Nem meghátrálás ez részemről, de az az
érzésem, én fáradt vagyok már ahhoz,
hogy ebben a nagyon kócos világban és
ebben az ügy-ben rendet csináljak.

A miniszter előszobájában

ASCHER TAMÁS: Az imént a miniszter úr
előtt kifejeztük erős aggályunkat: nincs
biztosítéka annak, hogy a vidéki tanácsok

- és általában a t a n á c s o k - nem fognak
jelentős összegeket megvonni a színhá-
zaktól. Tehát veszélybe kerül a színházak
létezése, sérül a működése. Nem is szá-
mítva az inflációt, az áremelkedést és
mindazt, amit az élet mindannyiunkra
hoz. Csak a tavalyi pénzből indultunk ki,
ebben az ügyben kértünk választ a
miniszter úrtól.
MÉSZÁROS: Én úgy tudom, hogy ez a
tavalyi helyzethez viszonyított pénz furcsa
összefüggéseket, arányokat mutat. Mar-
ton Lászlónak van erről egy számítása.
Mennyi ez valójában?
MARTON LÁSZLÓ: A Vígszínház eseté-
ben jelenleg a támogatás 57 mil l ió; ez
óriási összegnek tűnik, de tudni kell, hogy
ebből a pénzbő l 34 milliót a színház rög-
tön visszafizet az államnak, pontosabban
ez az összeg nem is kerül be a színház
költségvetésébe, egy hétig sem tudjuk a
bankban tartani. A nettó támogatási
összeg viszont pontosan azonos azzal,
amelyet a Várkonyi Zoltán vezette Víg-
színház kapott tíz évvel ezelőtt. Ebből tar-
tunk fenn két színházat, s ebből játszunk
négyszázezer nézőnek. Most éppen ab-
ban kértünk segítséget a miniszter úrtól,
hogy ne kelljen a jegyárainkat tovább
emelni, mert növekvő költségeinket egy-
szerűen nem háríthatjuk tovább a nézők-
re.
MÉSZÁROS: Miközben a pénzügyminisz-
ter tulajdonképpen pazarlással vádolja a
magyar színházakat. Úgy látom, Zsám-
béki Gábor kezében ott van a
pénzügyminiszter felszólalásának
szövege .. .
ZSÁMBÉKI GÁBOR: . . . és eszerint a kép
szerint a magyar színházban a közönség-
től elfordult, csak saját ideáikat kergető
és ezért sok pénzt herdáló művészek dol-
goznak. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy
van egy magyar színházi élet, annak pedig
egy megkövesedett, elöregedett struk-
túrája, melyben a színészek egy része -
főleg a fővárosiak - halálra dolgozzák
magukat, s közülük kevesen érik meg azt a
kort, amelyet meg kellene érniük ...;
hogy számos vidéki színész igen rossz
körülmények között és rossz anyagi hely-
zetben dolgozik; hogy a magyar színhá-
zak állapota, mármint az épületeké, rend-
kívül leromlott; hogy nincs biztosítva a
színházak vezetésének utánpótlása; nincs
megnyugtatóan rendezve a fiatal magyar
rendezők képzése és megjelenése; hogy
elszegényedett a színházi háttéripar, ször-
nyű állapotban van a díszletkészítés. Mi
azt gondoljuk, ez a magyar színházi való-

ság. Erről kellene beszélnünk. Ehelyett
viszont defenzív helyzetben ülünk itt
együtt, és megpróbálunk védekezni egy
rosszul kitalált, rendkívül kártékony
gondolat ellen. Amely egyébként elvben
máris működik, csak nem tudjuk, hogyan.
A színházak vezetői jelenleg nem tudják,
milyen összegből fognak gazdálkodni eb-
ben az évben. Január elseje óta úgy veze-
tünk intézményt, hogy nem tudjuk, miből,
mennyiből, kikkel; hiszen jelenleg a taná-
csok is meglehetős zavarban vannak .. .
MÉSZÁROS: Azt hiszem, a problémák
elég világosan kirajzolódnak. On, minisz-
ter úr, mit tudott ígérni, hogyan tudott
válaszolni ezekre a kérdésekre?
GLATZ FERENC: Amiben konkrétan meg
tudtunk egyezni, az a következő: a tárcá-
nak kötelessége arról gondoskodni, hogy
a színházak finanszírozásának összege a
valóságban ne csökkenjen.
MÉSZÁROS: Tud-e a tárca garanciákat
adni arra, hogy a tanácsok valóban ne
adjanak kevesebbet a színházaknak, mint
eddig? Hiszen a pénzt a tanácsok kapják
és nem a színházak.
GLATZ: Ez az ellenőrzési mechanizmus
kiépítésén múlik. Magyarországon tizenöt
városban van színház, tehát ezt ellenőrízni
nem olyan óriási feladat. Ami pedig azt a
bizonyos 300 milliót illeti, ez az összeg
költségvetésen belüli tartalék, amely vagy
egyes területek megsegítésére, vagy új
bemutatók támogatására nyújtható. Sze-
retném világosan megfogalmazni, hogy
aggályaink nekünk is vannak, ugyanúgy,
mint a színházi szakembereknek: a már-
ciusi pénzelosztás előtt pozitív vagy nega-
tív nyilatkozatot tenni ezekről az aggá-
lyokról nem lehet. Az pedig külön kérdés,
hogy én sem értettem Békesi Lászlónak-
aki igen kiválóan művelt ember - a l'art
pour l'art művészetekre vonatkozó kije-
lentését. Azt hiszem, a kormány egyetlen
tagjától sem helyes, ha a színházak belső
értékrendjébe megpróbál akár kormány-
zati eszközökkel, akár kijelentésekkel bele-
szólni. Tehát én is csak azt tudom mon-
dani önnek: bízom abban, hogy ez rossz
elszólás volt. A magyar színházi kultúra -
itt ülő kollégáimat kell, hogy dicsérjem, de
nem azért, mert itt ülnek -, azt hiszem,
európai mércével mérve is, nagyon ko-
moly színvonalon áll. Bízom abban, hogy
a helyi tanácsoknak lesz annyi kultúra- és
presztízsérzékük, hogy a helyi színházakat
városiasságuk szoros tartozékának fogják
tekinteni, és a költségvetésben előírt
pénzeken túlmenően egyéb eszközökből
is támogatják majd őket.


