
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
BESZÉLGETÉS SZABÓ ISTVÁNNAL

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



Tóth Enikő és Hirtling István a Lili Hofberg
Madách kamaraszínházi előadásában (Pintér
Márta felvétele)

van értelme az indulatos, szélsőséges
hozzáállásnak. Mindenekelőtt azért igé-
nyel árnyaltabb megközelítést a kérdés,
mert az új elosztás révén a színházak
végül is hozzájutottak ahhoz a
támogatás-hoz, amely folyamatos
működésükhöz szükséges. Nagy
nehézségek árán, de si-került eljuttatni a
színházakhoz a pénzt, amelyet az állam
biztosítani tudott részük-re. Féltünk attól,
hogy a színházak teljesen
ellehetetlenülnek, de szerencsére ez nem
következett be. A rendelkezésünkre álló
számadatok azt mutatják, hogy a központi
támogatás a színházak működési költsé-
gének átlagosan körülbelül a kétharma-
dát fedezte. (A többit a helyi támogatás és
a bevétel adta.) A fejkvótarendszer a to-
vábbiakban is garantálni fogja az állami
támogatást. Ha nem tenné, akkor a szín-
házak teljes mértékben a helyi önkor-
mányzatokra lennének bízva. Ez ma azt
jelentené, hogy a központi költségvetés
egyetlen fillért sem szánna a színházakra.
A finanszírozás a helyi szervekre marad-
na, amelyek saját belátásuk szerint gon-
doskodnának a színházakról. Ha van
pénze és hajlandósága az önkormányzat-
nak, akkor támogatja a hozzá tartozó szín-
házat, ha nincs, akkor nem. Illetve működ-
tetné ugyan - mert aligha lenne népszerű
lépés színházat bezáratni -, de olyan ala-
csony szinten, hogy megnyomorítaná.

- Ezek szerint elképzelhető, hogy hálá-
sak leszünk a fejkvótarendszernek?

- Nem valószínű, mert ez a szisztéma
mélységesen igazságtalan; kiinduló-
pontja alapvetően rossz. A nézőszám sze-
rinti elosztás eleve hátrányos helyzetbe
hozta a vidéki színházakat. Egy-egy vidéki
városban a potenciális nézőszám kisebb,
mint Budapesten, ahol akár túlkereslet is
lehet a színházak iránt. Tehát amennyivel
rosszabbul jártak a vidékiek az új
finanszírozással, annyit nyertek rajta a
fővárosiak. Ez az ellentmondás azonnal
megmutatkozott, ezért a költségvetés
által biztosított 300 milliós céltámogatási
összeget (a be-mutatónkénti támogatást)
nagyrészt a vidéki színházakra
fordítottuk, hogy kompenzáljuk a
veszteségüket. Az 1,3 milliárd forintos
állami támogatásból 300 milliót, tehát az
összegnek majdnem negyedét a
korrigálás vette igénybe, ami látványos
jele annak, hogy a rendszer nem működik
jól. Egyébként nem ez az egyetlen baj.
Támadható a szisztéma abból a szem-
pontból is, hogy konzerválja a jelenlegi
színházi struktúrát, s nem ad teret az azon
kívül eső kezdeményezéseknek. Színházi
életen ma jobbára az állami támogatást
élvező, állandó társulattal rendelkező re-
pertoárszínházak működését értjük. Hol-
ott létezik alternatív vagy harmadik típusú
színház, s létrejöhetnek színházi vállalko-
zások is - nem feltétlenül üzleti alapon.
Ma semmilyen jogi akadálya nincs annak,
hogy egy csoport összeálljon, s mondjuk,
egy garázsban elkezdjen színházat csinál-
ni. Lenne kedv és szellemi fedezet az ilyen
kezdeményezésekhez-ez a szakmai
meg-nyilvánulásokból is kiderül, például a
Szé

kely-Babarczy-féle tervezet is utal rá -, de
ezekhez nincs finanszírozási háttér. Gon-
doskodni kellene arról, hogy ezek a vállal-
kozások megszülethessenek, s legalább a
megméretésig eljussanak. S mert erre
megint csak nem képes a támogatási
rendszer, ezzel beszorítja a színházi életet
a jelenlegi, zárt struktúrába.
 Javítható ez a szisztéma?
 Korrigálható, bár nem javítható any-

nyira, hogy jó legyen. De jobbítható, hogy
legalább rosszabb ne legyen. Hosszú tá-
von azonban más támogatási rendszerre
lesz szükség. Egyelőre azért kívánatos a
jelenlegi fenntartása, mert - mint erről
már beszéltünk - csak az állami támoga-
tás garantálhatja a színházak fennmara-
dását.

Az új önkormányzatok működésének
gazdasági alapjai bizonytalanok. Kérdé-
ses, hogy milyen anyagi lehetőségekkel
rendelkeznek majd, s ennek a bizonyta-
lanságnak nem tehetjük ki a színházakat.
A magyar színházi élet egészéért ma az
államnak kell garanciát vállalnia. Nem
olyanformán, hogy az érvényes KRESZ
mellett, a jobb oldali közlekedés szabályá-
ban kivételt téve, bal oldali haladást enge-
délyezne a színházaknak; de azért úgy,
hogy ezeket az intézményeket-a közleke-
dési hasonlatnál maradva - mégiscsak
megkülönbözetett járműveknek tekintse.
Ma ezt tűzhetjük ki reális célul.
 S közben milyen módon javítanák a

támogatási rendszert?
 Ha a normatívának muszáj fennma-

radnia, akkor differenciáltnak kell lennie.
A vidéki színházakat több támogatás illeti
meg, de a fővárosiak között is különbsé-
get kell tenni. Ez a jövőben is módjában áll
a fővárosi önkormányzatnak, hiszen a bu-
dapesti színházak állami dotációját egy
összegben kapja meg, s nem is ad
ugyan-annyit a Vidám Színpadnak, mint a
Katona József Színháznak. De a
differenciálás tovább folytatható és
folytatandó. Pesten is, ahol a színházak
profil, funkció és művészi érték
szempontjából különböző kategóriákba
sorolhatók. Gondoltak-e például arra az
állami támogatás helyi elosztói, hogy a
Thália éppúgy bevételre törő,
szórakoztató színház, mint a Vidám
Színpad? A vidéki színházaknál is elvár-
ható a differenciálás, hiszen egészen más
egy kisebb vidéki színház helyzete, mint
egy nagy, megyeszékhelyen működő,
több tagozatú teátrumé. S két kisebb vi-
déki színház között is elképzelhető a profi-
lírozás: az egyik inkább művészszínház
lesz, a másik inkább szórakoztató. Ezekkel



a körülményekkel a jövőben számolnia kell
majd a támogatási rendszernek.

Változtatni kell a szisztéma rugalmat-
lanságán más vonatkozásban is. A nor-
matív rendszer nem ad választ például
arra, hogy mi legyen azokkal a színházak-
kal, amelyek nem állnak önkormányzati
fennhatóság alatt, s a minisztériumhoz
sem tartoznak. Alakulnak majd ilyen vál-
lalkozások; a törvény szerint az önkor-
mányzatok támogathatják: őket, ha akar-
ják, s ha lesz rá pénzük. A kulturálistárcára
vár, hogy megtalálja a finanszírozás mód-
ját. Ehhez újabb színházi alap létrehozását
tervezzük. Forrásul nyilván megint a költ-
ségvetés szolgálna. Ha a normatíva alap-
ján képzett összeg az infláció mértékében
globálisan nő, s hozzá jön némi fejlesztés,

Jelenet az Egy kis udvarházban cimű Witkie-
wicz-darab szolnoki előadásából (llovszky Béla
felvétele)

akkor egy kisebb részt elkülönítenénk be-
lőle erre a célra.
 Voltaképpen ezt is a színházaktól ven-

nék el.
 Részben. De hozzátennénk még a

minisztérium költségvetéséből, s így állna
össze az alap; jóval kisebb
nagyságrendben, minta tavalyi, 300 milliós
céltámogatás. Úgy gondolom, ezt a pénzt
nem I vennénk a színházaktól, hanem
más módon adnánk oda. A
színházművészetnek önérdeke, hogy
olyan kezdményezések is kapjanak
támogatást, amelyek a jelenlegi struktúrán
kívül jönek létre. Jó, ha a sz n-házi élet
minden tekintetben sokféle. A
szellemiség, a profil, a működési forrna és
a támogatás módja legyen változatosabb.
 A támogatás új, változatosabb módjáról

mi az elképzelésük?
 Nyilván lesznek üzleti alapon működő

színházi vállalkozások. Rövid távon azon

ban nem várható, hogy ilyen céllal színhá-
zak épülnek vagy meglévő színházépüle-
tek magánkézbe kerülnek. Azviszontvaló-
színű, hogy önmagukat fenntartani képes
üzleti színháza < alakulnak, amelyek vállal-
tan a piaci szférában mozognak, tehát
nem lenne erkölcsös, ha állami támoga-
tást biztosítanánk számukra. A másik ol-
dalon lennének - vannak - a művészszín-
házak, amelyeket tilos kitenni a piactörvé-
nyeinek. E műészi értéket képviselő szín-
házakat az állam támogatná olyan mér-
tékben, mint, mondjuk, a Nemzeti Színhá-
zat - kellene támogatnia. Ezeket a teátru-
mokat a költségvetés finanszírozná, a je-
lenleginél szűkebb körben. Húsz ilyen
színházat az állam nyilvánvalóan nem tud
eltartani.
- Hányat tud?
- Előre nem tervezhető meg, hány mű-
vészszínház legyen. Az is kérdéses, hol
húzható meg a határ, hol kezdődik a mű-



Jelenet a Vígszínház Fekete Péter című előadá-
sából

vészszínház. Ez elsősorban művészi po-
tenciál kérdése. S attól is függ, inspirálja-e
a rendszer a színházművészeket arra,
hogy ebbe az irányba induljanak el. A
művészszínházi státus egyébként nem
örök érvényű. Akár évente lehetne „viszo-
nyulni" ahhoz, hogy egy színház merre
indult el, hova tart.
 És azok a színházak, amelyek se nem

üzletiek, se nem művészszínházak?
 A színházak többségének egy több

csatornás, több forrásból származó finan-
szírozási rendszerben kell működnie. Ez
esetben bevételeikből és vállalkozásaik-
ból tartják fenn magukat, de az állami
támogatás lehetősége sincs kizárva. Nyu-
gaton ezt nonprofit szférának nevezik. A
színházak ilyen elvű működésének ná-
lunk egyelőre nincsenek meg a feltételei.
Szükség lesz olyan adórendszerre, amely-
ben közvetlenül érvényesülhet, hogy aki a
kulturális szférába lép be akár adomány-
nyal, akár vállalkozással, az leírhassa
adójából a ráfordítást. Ma ez bonyolult
áttételekkel működik csak. A színházakat
is fel kell szabadítani: vállalkozhassanak.
Alap-tevékenységükhöz nem feltétlenül
kapcsolódó vállalkozásokkal is
szerezhesse-nek nyereséget, amelyet
azután közvetlenül a saját
intézményükre fordíthatnak.
Működtessenek vendéglőt, vagy profitál-
janak az idegenforgalomból - keressék
meg a lehetőségeket.

 Attól tartok, a színházak nagy része

ugyanannak lenne kitéve, aminek eddig.
Küszködjenek, fogjanak szponzorokat, ké-
rincséljenek, s művészileg igénytelenebb
(kommersz) produkcióikkal tartsák el mű-
vészileg igényesebb előadásaikat.
 A nonprofit szférából van átmenet

mindkét irányba. S mint említettem, e
kategóriában is lehetséges az állami tá-
mogatás. Korlátozottan persze. Az ide tar-
tozó intézmények számára a vállalkozás-
ból eredhet a legfőbb anyagi forrás. Ez a
lépés elkerülhetetlen. A vállalkozás kény-
szere persze ne azt jelentse, hogy enélkül
a színházak ne tudjanak megélni. De le-
gyenek érdekeltek e tekintetben.
 Hogyan történnék a színházak beso-

rolása? Jelentkezéses alapon? Vagy a mi-
nisztérium minősítése szerint?
- Önjelöléssel vagy hivatali minősítéssel
nem sokra mennénk. Ez a szisztéma
nem durva adminisztratív intézkedések
útján fog életbe lépni, hanem szakmai
közmegegyezés eredményeként, egy ki-
válási folyamat során. Bizonyos dolgok-
ban evidensen meg lehet állapodni. Erre a
szakma minden bizonnyal képes, ezt a
Székely-Babarczy-féle tervezet is vállalja.
(Az ő elképzelésük a központi és a helyi
támogatás előre meghatározott arányá-
nak eldöntésében számítana a szakmára.)
A szakmai szervezetekre rábízhatjuk an-
nak megállapítását, hogy mi üzleti, mi
művészjellegű és mi nonprofit; mint
ahogy azt is meg lehet ítélni, hogy melyik
színház mikor léptethető át egyik státus-
ból a másikba.
 Hogyan illeszthetők bármelyik kate-

góriába a vidéki színházak?

 Ezt a kérdést valóban külön kell kezel-
ni, mert az a logika, amelyik a fővárosi
színházak esetében működőképes, a vidé-
kieknél csak megszorításokal alkalmazha-
tó. Nem valószínű, hogy bármelyik vidéki
színház a közeljövőben átnőhetne az üz-
leti szférába. A nonprofitrendszer viszont
azt az esélyt jelenthetné számukra, hogy a
magas művészi színvonalat produkáló
társulatok nagyobb támogatást kapnának
az állami költségvetésből. Akik ebben a
kategóriában versenyképesek, azokat az
államnak jobban kell dotálnia. Hiszen az
ilyen színház nemcsak az adott városnak
érték, hanem a színházművészet egésze
számára. S ennek a támogatásban ki kell
fejeződnie. Úgy gondolom, ezen a ponton
ez az elképzelés szinkronba hozható a
Babarczy László és Székely Gábor által
megfogalmazott tervezettel. Ők ugyanis
azt mondják, hogy a színházak támogatá-
sának mértéke - az intézmények aránylag
csekély száma miatt - egyedileg határoz-
ható meg.
Az elképzelés szerint a színházak folya-

matos működésének garanciáját a helyi
önkormányzat és az állam kölcsönös, egy-
másra épülő kötelezettségvállalása bizto-
sítja. Így megmaradna, sőt megerősödne
az önkormányzat érdekeltsége a fenntar-
tásban, és a központi támogatás fennma-
radásával az állami gondoskodás sem
szűnne meg. Ez a logika a színházművé-
szeti és az önkormányzati szándék elsőd-
legességét fogalmazza meg, szemben a
jelenlegi logikával, amely a költségvetés
lehetőségeinek rendeli alá a színházak
túlnyomó részének jövőjét.
Az ismertetett elképzeléseket a jelen-

legi társulati rendszerre alapozták?
- A kettő nem függ szorosan össze. A

társulati rendszer nyilván fokozatosan,
lépésről lépésre, mintegy magától fog
átformálódni, ki fog egészülni más formá-
ciókkal. A vehemens, radikális átalakulás
önveszélyes lenne: többet veszíthetnénk
vele, mint amennyit nyernénk. Én változó-
nak, változtathatónak és változtatandó-
nak tartom a színházi struktúrát, de most
nem támogatnám egyetlen társulat fel-
számolását, megszüntetését sem. Szük-
ségszerűen lesznek új formációk, újszerű
próbálkozások. Nem természeti törvény,
hogy ennyi és ilyen szerveződésű színház-
nak kell lennie, mint amennyi és amilyen
most van. De az természeti törvény, hogy
sokszínűen, sokféle szándékkal, sokféle
szerveződésben - és ehhez alkalmazkodó
finanszírozási rendszerben működjenek a
jövőben a magyar színházak.


