
LENNI VAGY VÁLTOZTATNI?

A rendszerváltással összefüggő gazdasági
és szerkezeti átalakulása jövőben új
helyzetet teremt a színházak számára,
aminek a jelei erőteljesen mutatkoznak. Az
első radikális változás az önkormányzati
törvény életbelépése, amelynek hatása
közvetlenül lemérhető lesz az egyes
műhelyek minden-napi működésében.
Lapunk feladatának tekinti, hogy
figyelemmel kísérje a színházak

anyagi és szellemi létfeltételeinek alakul
sát, és lehetőségeihez képest segítse El

helyzet tisztázását, a vitás kérdések
megoldását. Az első fázisban, abból a
meggyőző désből kiindulva, hogy csak a
nyilvánossá tett véleményekkel,
állásfoglalásokkal, tervezetekkel lehet
vitatkozni, a hivatkozási alapként szolgáló
dokumentumok közlését és a különböző
nézetek ütköztetését tekint-

jük a legfontosabbnak. Ezt a célt szolgálják
a színházi vezetőkkel készített beszélgeté-
sek. Szándékunk szerint nem egyszeri alka-
lomról van szó, igyekszünk rendszeresen
követni az átalakulás folyamatát, megszó-
laltatni mindazokat-színházi embereket és
az önkormányzatok képviselőit -, akik köz-
vetlenül érdekeltek a színházművészet jö-
vőjének alakításában.

ÖNKORMÁNYZATKÉRDŐJELEKKEL
RÉSZLETEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

A helyi önkormányzatokról szóló törvény
döntően meghatározza a színházak
működésének anyagi és strukturális
feltételeit. Az alábbiakban kiemeltünk
néhányat a törvény azon paragrafusai
közül, amelyek a színházakra vonatkoznak,
és melléjük állítottuk a (volt) Fővárosi
Tanács művészeti osztályának kiegészítő
megjegyzéseit.
II. fejezet 8..§
(1) A települési önkormányzat feladata a
helyi közszolgáltatások körében különö-
sen: a településfejlesztés, a településren-
dezés, az épített és természeti környezet
védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrende-
zés és a csapadékvíz-elvezetés, a csator-
názás, a köztemető fenntartása, a helyi
közutak és közterületek fenntartása, helyi
tömegközlekedés, a településtisztaság
biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvéde-
lemről, a közbiztonság helyi feladatairól;
közreműködés a helyi energiaszolgálta-
tásban, a foglalkoztatás megoldásában; az
óvodáról, az alapfokú nevelésről, okta-
tásról, az egészségügyi, a szociális ellá-
tásról való gondoskodás; a közösségi tér
biztosítása; közművelődési, tudományos,
művészeti tevékenység, sport támogatása;
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítésének a biztosítása; az egész-
séges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok-
ban a települési önkormányzat maga ha-
tározza meg - a lakosság igényei alapján,
anyagi lehetőségeitől függően , mely
feladatokat, milyen mértékben és módon
lát el.

Megjegyzés: Ennek szellemében az ön-
kormányzat maga dönt arról, hogy mit akar
és mit tud támogatni. A kultúrával

kapcsolatban ez öngyilkosság! Kultúra
nincs támogatás nélkül; olyannyira, hogy
létét még az sem biztosítja, ha fenntartása
de jure a fővárosi szintű önkormányzat
feladatát fogja képezni. Például a XI .
kerület lakossága miért tartaná szüksé-
gesnek a Vígszínház fenntartását, re-
konstrukcióját, amikor köztudott, hogy az
egész főváros lakossága látogatja, sőt sok
vidéki és külföldi is?!

Parlamenti döntés szükséges arra vonat-
kozólag, hogy a kultúra fenntartása, őrzése,
fejlesztése kötelező, kiemelt feladat,
éppúgy, mint az ivóvízellátás. Ezt pedig
csak úgy lehet biztosítani, ha a kormány a
nemzeti jövedelem bizonyos
meghatározott, garantált százalékát
köteles kultúrára fordítani. Sajnálatos
módon megint normatíváról van szó, holott
a kultúrában ez lehetet-len. (Hány ember
néz meg egy szobrot?) A fővárosi
önkormányzat számára is kötelezővé kell
tenni a fővárosi önkormányzati törvény
megalkotásánál a kultúra fenntartását,
mint alapfeladatot. A ráfordított pénzt nem
alkalmi alkudozások eredményeként kell
előteremteni, hanem az önkormányzat
bevételéből (például a személyi
jövedelemadóból) százalékosan kell
garantáltan előteremteni. Dolgozunk
annak kimutatásán, hogy az 1990-ben
kultúrára fordított fővárosi támogatás az
összfővárosi költségvetés, illetve személyi
jövedelemadó hány százalékát képezi.
Javaslatot készítünk a szükséges arány
meghatározására.

ll. fejezet 22. §
(1) A képviselőtestület határozza meg
bizottsági szervezetét, és választja meg
bizottságait. A képviselőtestület a kétezer-
nél több lakosú településen pénzügyi el-
lenőrző bizottságot választ. Törvény más
bizottság megalakítását is elrendelheti.

Megjegyzés: Feltétlenül szükséges olyan
bizottságok létrehozása, amelyek
szakkérdésekben hoznak vagy készítenek
elő döntést szakemberek révén. Remélhe-
tőleg az elkövetkező önkormányzati
képviselőtestületben nagyobb számban
lesz-nek (egyáltalán': lesznek ) gyakorló
művészek, népművelők, közművelődési
szak-emberek. Belőlük és felkért
prominens személyekből minél
specializáltabb szak-bizottságokat ellene
működtetni. Rendelkezünk
tapasztalatokkal: az addigi Művelődési
Bizottságnál lényegesen érdemibb és
szakszerűbb munkát végzett - a működés
demokratizmusáról nem is beszélve -- a
Színházi Kuratórium, a Képző-művészeti
Tanácsadó Testület és a Zenei
Koordinációs Bizottság. Továbbra is java-
soljuk ezeknek bizottságoknak a működ-
tetését, illetve egy Közművelődési Bizott-
ság felállítását.

VII. fejezet 62.
(3) A fővárosi önkormányzat - törvény
alapján - azokat a feladatokat és hatáskö-
röket gyakorol, amelyek a főváros egé-
szét vagy nagy részét érintik.
63. § (1) A főváros és a fővárosi kerület
törvényben meghatározott önálló feladat-
és hatáskörű települési önkormányzat. A
fővárosi kerület főként az alapfokú köz-
szolgáltatások biztosításával kapcsolatos
feladatokat látja el, míg a fővárosi önkor-
mányzat azokat a feladat- és hatásköröket
gyakorolja, amelyek a főváros egészét
vagy nagy rését érintik.

Megjegyzés A jogszabály ezen parag-
rafusai alapján a kulturális intézményhá-
lózat, illetve tevékenység bizonyos része
nyilvánvalóan összfővárosi, mi több, or-
szágos, sőt nemzetközi feladatokat lát el, s
ilyen igényeke elégit ki. Ezért a jelenleg is



fővárosi fenntartású múzeum- és galéria-
hálózatnak, a színházi hálózatnak, a
könyvtárhálózatnak (...) a törvény szelle-
méből adódóan továbbra is a fővárosi

önkormányzat részét kell képeznie. Né-
hány példa arra vonatkozólag, hogy a
különböző művészeti ágakban miért lehe-
tetlen a kerületi parcellázás:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Színházművészet: a főváros színházai
négy kerületben helyezkednek el (V., VI.,
VII., XIII.). Van olyan, amelyik épület sze-
rint kettőben, például Vígszínház - Pesti
Színház (Xlll.-V.). Hozzávéve a szabadtéri
színhelyeket, akár háromban is (I., XI.,
XII.). A VI. kerület színházi szempontból
„túlterhelt", itt működik tizenkét színház
közül hét. A színházakat azonban a lakos-
ság nem kerületi il letősége szerint láto-
gatja. A kerületi önkormányzatok egyet-
len színház fenntartását is nehezen vállal-
hatnák anyagilag. A VI. és a VII. kerületben
működő színházak ellátási lehetőségei
nem egyformák; ezeket a különbségeket
nem lehet azonos módon kezelni a cél - a
művészi érték teremtésének - szempont-
jából. A darabokra parcellázott színházi
élet óhatatlanul rendkívül nehéz feladatot
róna a helyi önkormányzatok vezető ire.
Annyi szakemberekből álló bizottságot
működtetni, ahány kerületben ez szüksé-
ges lenne, megoldhatatlannak és éssze-
rűtlennek látszik. A magyar színházművé-
szet egészének érdekében szükséges bi-
zonyos munkamegosztás, ami összfővá-
rosi koordinációt igényel; ez pedig csak
akkor lehetséges, ha a mecénás egy köz-
ponti önkormányzati akaratot képvisel.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A miniszter úrral folytatott megbeszélé-
sünket úgy értelmezvén, hogy a kulturális
kormányzat szándéka és a mi igényeink
között teljes az elvi azonosság a magyar-
országi színházak fennmaradását és jövő-
jét illetően, röviden rögzítjük azokat az
intézkedésjavaslatokat, melyeket szüksé-
gesnek látunk megtenni a magyarországi
magyar színház megmentése és szerény
fejlesztése érdekében.

1. A jelenlegi gazdasági helyzetben a szín-
házak állami finanszírozása elkerülhe-
tetlen, mert a színházjegyek valós árát
a társadalom egyes tagjai, egy szűk
elit kivételével, nem képesek
megfizetni, de az ellátást nem szabad
rájuk korlátozni.

2. Kívánatos a színházakat azoknak az ön-
kormányzati közösségeknek a közvet-
len felügyelete alá helyezni, ahol azok
működnek. Ugyanakkor a mai gazda-
sági viszonyok között elképzelhetetlen,
hogy az önkormányzatok elegendő
anyagi eszközzel rendelkezzenek a szín-
házak központi segítség nélküli fenntar-

tásához A központi erőforrásokból való
költségvetési hozzájárulás technikáját
illetően irányadó lehet az NSZK-

Máté Gábor és Udvaros Dorottya a Luluban
(Korniss Péter felvétele)

ban hosszú ideje alkalmazott és kivá-
lóan működő finanszírozási rendszer.
Eszerint egy színház költségvetése
alapvetően három forrásból fedezhető:
a) Saját bevétel
b) Helyi forrásokból való (önkormány-

zati) finanszírozás.
c) Központi költségvetési
finanszírozás.

A három forrás viszonya százalékosan
határozandó meg, minden egyes szín-
házra másként, az intézmény sajátossága-

inak megfelelően. A központi hozzájáru-
lás automatikusan követi, a százalékos
kulcs előírása szerint, az önkormányzat
által megállapított éves összeget. Így az
intézmény ellenőrzése, munkájának érté-
kelése teljes mértékben az önkormányzat
kezében marad, az államnak csupán a
teherviselést könnyítő szerepe van.

3. A terhek százalékos megoszlásának
meghatározása eldöntheti a színház
művészi karakterét is. PL: budapesti
nagy befogadóképességű, bulvár jel-
legű színház: saját bevétel 40%;
önkormányzat 40%; központ 20%; pl.
egy zenés színház vagy budapesti kis
néző-terű, de jelentős értéket
produkáló mű-vészszínház: saját 10%;

város 30%; állam 60%; vagy átlagos
vidéki szín-ház: saját 20%; város 50%;

központ 30%; vagy kiemelt művészi
jelentő-

IX. fejezet 78..§

(1) A helyi önkormányzat vagyona a tulaj-
donából és a helyi önkormányzatot megil-
lető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek
az önkormányzati célok megvalósítását
szolgálják.

Megjegyzés: Amennyiben a fővárosi
törvény úgy dönt, hogy a kulturális intéz-
mények tevékenysége a fővárosi képvise-
lőtestület hatáskörébe tartozik, azokat az
épületeket, amelyekben kulturális tevé-
kenység folyik, a kerületektől, illetve azok
vállalataitól (az IKV-tól) a fővárosi önkor-
mányzat törzsvagyonába kell vonni. Egy-
ben a mecenatúra alapgesztusaként ezen
épületek bérleti díját vagy teljes mérték-
ben el kell törölni, vagy névleges, jelképes
összegben kell végérvényesen meghatá-
rozni. (Ez volt a gyakorlat a színházak
államosítása előtt Budapesten.)

LEVÉLFEKETE GYÖRGYNEK


