
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



ségű vidéki színház: saját 10%; város
40%; állam 50%.

4. A kulcsok megállapításának döntő sze-
repe van az egyes színházak sorsának
alakulásában. A kulcsokat hosszabb
időszakra célszerű meghatározni a helyi
irányítás, a minisztérium és a szakma
képviselőinek közös döntése alapján. A
jelenlegi állapotot bázisként kell
elfogadni.

STUBER ANDREA

MEGKÜLÖNBÖZTETETTJÁRMŰVEK
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5. Kiegészítő intézkedések vagy javaslatok
egész rendszerét lehetne létrehozni a
színházak gazdasági helyzetének
könnyítésére, működésük olcsóbbá
tételé-re. Pl.: a telek- és épületbérleti
díjak eltörlése, a közműdíjak eltörlése
vagy kedvezményessé tétele, a TB-
járulék eltörlése.
A távolabbi jövőre gondolva meg kell
könnyíteni gazdasági szervezetek és
magánszemélyek számára színházat tá-
mogató alapítványok létrehozását ér-
tékpreferáló adókedvezmények útján,
kedvező öröklési szabályok bevezeté-
sével stb.

6. Távlatilag elő kell segíteni a magyaror-
szági színházhálózat fejlődését:
A kisebb városokban befogadó szín-
házi hálózat kiépítését. (Erre jelentős
igény van!)
Néhány nagyobb városban (pl.
Szombathely, Sopron), ahol mozgalom
indult saját színtársulat létrehozására,
támogatni kellene ezeket a lakossági
törekvéseket és jelentős mértékben he-
lyi forrásokra támaszkodva új színháza-
kat lehetne létrehozni.
Budapesten a Nemzeti Színház felépí-
tése mellett, szükség /enne még két-há-
rom olcsó kis színház működésére.
Hosszabb távon az ilyen színházalapító
törekvések segítésére biztosítani kell
anyagi kereteket és helyiséget.

Tisztelt államtitkár úr, a tárgyaláson kifej-
tett művészszínházi koncepció és ennek a
magyar kultúrában elfoglalt jelentősége,
valamint költségvetési vonzata ennek a
feljegyzésnek nem témája, álláspontunk
fenntartása mellett, most csupán a techni-
kai részletekkel kívántunk foglalkozni.

Budapest, 1990. június 18.

A Magyar Színészkamara és Színház-
művészeti Szövetség megbízásából

Babarczy László Székely Gábor

„A színházi élet tartalmi és szerkezeti
megújulása a jelenlegi intézményrendszer
- s ezen belül a kialakult hálózatának -
bázisán képzelhető el. Rugalmas, alkal-
mazkodóképes és a művészi
kezdeményezésekre nyitott struktúra, a
finanszírozás rendszerének a
színházművészet értekeinek védelmét
biztosító átalakítása, a színházművészet
szerves fejlődésének segítése és ehhez
általános feltételek biztosítása, ezek a
változtatás alapelvei. Mind-ez nem egy sor
intézkedés megfogalmazását, illetve
megkövetelését jelenti számunkra, hanem
olyan elvek és irányok rögzítését, amihez
kapcsolódni, csatlakozni lehet."

- Az idézet a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium színházművészeti osztályá-
nak Színházművészetünk helyzete című,
tizenhét oldalas jelentéséből való, mely
tavaly decemberben készült. Történtek
változások azóta. Ami a színházakat illeti:
új elosztási rendszer alapján, a nézőszám
szerint kapják az állami támogatást. Ami a
minisztériumot illeti: a hatalomváltás a

Jelenet az Utazás a Föld körül nyolczvan nap
alatt Radnóti színházi előadásból (Sárközi Ma-
rianna felvételei)

művelődési tára vezetőinek cseréjét hozta.
Ezek a körülmények befolyásolták-e a
színházművészeti osztály munkáját, s ha-
tottak-e koncepciójának kialakítására?
-Természetesen igen. Azonban, hogy
folyamatában ássuk a dolgot, szólnom kell
az előzményekről. Már Glatz Ferenc
miniszteri működése idején kiderült, hogy a
színházak ügyében nincs lehetőség lát-
ványos intézkedésre, radikális beavatko-
zásra. Ezen a területen már korábban le-
zajlottak bizonyos változások. A hatvanas
években elinduIt decentralizálást a szín-
házak gazdasági önállóságának kialaku-
lása követte. nyolcvanas években a
minisztérium teljesen felhagyott a cenzú-
rázással, az utóbbi három esztendőben
már a műsorterveket sem bírálta el. Az
igazgatók kinevezésének régi gyakorlata
megszűnt, 1986 óta a pályázati rendszer
vált általánossá Létrejött tehát a normális
kapcsolat a színházak és a minisztérium
között. Mosta a feladatunk, hogy megte-
remtsük a színházak folyamatos működé-
sének feltételit és garanciáit. Az állami
támogatás csökkenő értékű - az elmúlt tíz
évet vizsgálva ez egyértelműen kiderül -, s
bár a veszteséget egy ideig ellensúlyozta
a bevételek növekedése, lépést tar-tani
nem tudott vele. A helyáremelés nem
folytatható a végtelenségig, sőt azzal a
veszéllyel jár, hogy egyre szélesebb réte-
gek szorulnak ki a színházakból. A színhá-
zak anyagi helyzete tehát fokozatosan
romlott, s ennek a következményei termé-
szetesen megmutatkoztak a műsorpoliti-
kában is, hiszen ha egy színház számára
létkérdés a bevétel, akkor mást játszik,
mint ha kevésbé érvényesülnek ezek a
kényszerek. Ennek fényében tökéletesen
érthető, hogy tavaly, az állami támogatás
nézőszám szerinti elosztásának bevezeté-
sekor elsősorban az volt a vita tárgya:
vajon az új finanszírozási rendszer nem
jelenti-e a támogatás további csökkenését,
avagy a cSökkenés elleplezését?
Nem jelenti?
Beszélhetünk a fejkvótarendszer be-

vezetésének tapasztalatairól, de aligha


