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SZÍNHÁZ ÉS PÉNZ
émetorszagban a kulturális
tevékenységet nagyrészt az állam
finanszírozza, attól a meggyőződéstől
vezérelve, hogy a kultúra támogatása
állami feladat. A kulturális politika

elsőrendű célja, hogy a kultúra termékeit
mindenki számára hozzáférhetővé tegye. A
következőkben röviden bemutatnám a szervezeti
kereteket.

Berlinben, csakúgy, mint az ország más váro-
saiban, vannak állami színházak, amelyeket az
állam tart fenn. A nemzetközi szokásnak megfe-
lelően ezek művészi tekintetben teljes, az alkot-
mányban is garantált függetlenséget élveznek,
vagyis az élükön álló intendáns (akit persze az
állam nevez ki, ötéves szerződéssel) maga dönt -
esetleg egy általa választott csapattal közösen -
a színház műsortervéről és műsorpolitikájáról.
Az állammal szemben az intendánsnak egyetlen
kötelessége van: tartania kell magát a színház
benyújtott és elfogadott költségvetéséhez,
amelyet a mindenkori parlamenti döntések
függvényeként az államháztartás fedez. A költ-
ségvetésben a kiadási és bevételi oldal elkülö-
nül. A kiadásokat az állam fedezi; a bevételt vi-
szont a pénzügyminisztériumnak, illetve Berlin-
ben a pénzügyi szenátornak kell átutalni. A bevé-
tel fő forrása természetesen a jegyeladás, ami-
nek kapcsán megjegyzendő, hogy minden
egyes - tizenöt és harmincöt márka közötti -
színházjegyhez az állam kétszáznyolcvan már-
ka támogatást ad hozzá. Véleményem szerint
ezen az arányon előbb-utóbb el kell gondolkod-
ni.

Az állami színházak mellett vannak magánjogi
alapon álló, többnyire korlátolt felelősségű társa-
ság (kft., németül GmbH) formájában működő
színházak is, ám Németországban ezek is nagy-
mértékű állami támogatást élveznek. Jó példa
erre a Schaubühne am Lehniner Platz, amely ez-
előtt harminc évvel magánkezdeményezésként
született, ám szerény kisszínházból Európa
egyik vezető színházává nőtte ki magát. 1993-
ban a Schaubühne költségvetése huszonhétmillió
DM-re rúgott, amiből a színház maga kb.
négymilliót fedez jegyeladásból, televíziós köz-
vetítések jogdíjából stb. A fennmaradó huszon-
hárommilliót az állam biztosítja - éppúgy, mint-
ha a szó szoros értelmében vett állami színházról
volna szó. A különbség legföljebb abban áll,
hogy az ilyen típusú magánszínházak maguk
gazdálkodnak a bevétellel, tehát azt nem kell át-
utalniok a pénzügyminisztériumnak.

Természetesen vannak olyan magánjogi stá-
tusú színházak, amelyek minden értelemben ke-
vesebb támogatást kapnak, sőt, olyanok is,
amelyeket az állam pénzügyileg egyáltalán nem
támogat. Az utóbbiak elsősorban musical- és
bulvárszínházak; ezektől elvárható, hogy eltart-
sák magukat. Közvetett támogatást azonban
ezek is élveznek, hiszen például az állam erőtel-
jesen támogatja azokat a közönségszervezete

ket, amelyek tagjaikat kedvezményes áron jut-
tatják színházjegyhez, az érintett színházaknak
viszont teljes árat fizetnek a jegyekért.

A továbbiakban Berlin minden szempontból
speciális helyzetével szeretnék foglalkozni.

Németország és Berlin újraegyesítése után a
kultúráért felelős állami szervekre óriási feladat
hárult: ki kellett alakítaniok, illetve meg kellett
őrizniök Berlin különleges kulturális struktúráját.
Nem szabad elfelejteni, hogy mind Nyugat-,
mind Kelet-Berlinben - mely utóbbi az NDK-nak
fővárosa is volt - a kulturális élet már csak politi-
kai okokból is különleges támogatást élvezett;
mindkét fél arra törekedett, hogy saját városré-
szét virágzó kulturális központtá fejlessze, s így
mutassa fel a nemzetközi nyilvánosságnak.
Emellett Nyugat-Berlinben a kultúrának különle-
ges szerep jutott a környezettől elvágott város
vérkeringésének fenntartásában. Ez a legfőbb
oka annak, hogy Bedin kulturális kiadásai az or-
szág többi részéhez viszonyítva mindmáig elké-
pesztően magasak. Ennek illusztrálására hadd
említsem meg: míg Nyugat-Berlin kulturális költ-
ségvetése a különélés utolsó évében ötszázöt-
venmillió DM-re rúgott, addig az egyesített Berlin
1993-as költségvetésében ez az összeg már 1,1
milliárdot tesz ki, a tizenöt világhírű berlini múze-
um fenntartására létrehozott alapítvány büdzsé-
jével együtt pedig ez az összeg már 1,5 milliárdra
nő. (Az összeg természetesen nem tartalmazza
az oktatásra fordított százmilliókat.) E hatalmas
összeg fedezésére az adók, járulékok és illeté-
kek nyilvánvalóan nem elegendőek; ehhez az ál-
lamnak hiteleket kell felvennie, amelyek kamattal
növelt törlesztése súlyosan terheli majd az eljö-
vendő nemzedékeket. Másfelől remélhető, hogy
a helyzet fokozatosan változik majd, az adóbe-
vétel ugyanis elsősorban azért nem kielégítő,
mert a volt NDK és a volt Kelet-Berlin gazdasága
még a padlón van, és innen az adó csak gyéren
csordogál. A hitelfelvétel mellett a másik kiegé-
szítő forrása bonni szövetségi kormány támoga-
tása, ez azonban a berlini kulturális költségve-
tésnek mindössze öt százalékát teszi ki. Mindezt
nem panaszképpen mondom; a berlini szenátus
szívügyének tekinti, hogy a kultúra soha ne vál-
jék az ország, illetve a város mostohagyermeké-
vé. A kultúrán spórolni egyébként már csak azért
sem tanácsos, mivel egyre többen ismerik fel,
hogy a kultúra gazdasági tényező is, és a kulturá-
lis kiadások bevételeket is teremnek. Példát is
mondok rá: a berlini Deutsche ()pert. Ez a ma-
mutintézmény évente több, mint kilencvenmillió
DM szubvenciót élvez, másfelől viszont ezerkét-
száz embert foglalkoztat, tehát -- a családtago-
kat is beszámítva - több ezer ember megélheté-
séről gondoskodik. Nem elhanyagolható a ház
idegenforgalmi vonzereje sem, mint ahogy arról
sem feledkezhetünk meg, hány üzemnek, cég-
nek és vállalatnak ad megrendeléseivel munkát
ez az intézmény.

Az újraegyesítés után a berlini szenátus egy-
séges álláspontja volt, hogy amennyire lehetsé-
ges, a két városrész minden kulturális intézmé-
nyének fenn: kell maradnia. Ez természetesen
nem vonatkozott a merőben politikai vagy párt-
politikai jellegű és rendeltetésű intézményekre;
ezekről könnyű szívvel le lehetett mondani. A régi
struktúra tehát nagyjában-egészében fennma-
radt ám nem vagyok benne biztos, hogy ezt az
álláspontunkat nem kell-e a közeljövőben
helyenként felülvizsgálnunk. Meglehet, hogy
egyes intézményeket mégiscsak be kell zárni,
illetve működésükhöz olyan pénzügyi kereteket
teremteni, amelyek révén az állam részesedése
csökkenthető.

Terheink csökkentése amúgy is folyamatosan
foglalkoztat. Igy például át akarjuk formálni a
jegyárrendszert; a jövőben a színházak rugal-
masabban dönthetnek jegyáraikról, mondjuk,
népszerű darabokhoz drágább jegyeket árulhat-
nak, vagy például különbséget tehetnek hétköz-
napi és hétvégi jegyárak között. Továbbá azt
szeretnénk, ha a privát szponzorok egyre na-
gyobb szerepel vállalnának a kultúra támogatá-
sában, ami természetesen nem jelenti azt, hogy
az amerikai modell lebegne a szemünk előtt. Az
Egyesült Államokban a kulturális támogatás öt
százaléka származik az államtól, kilencvenöt
százalékot a színházaknak kell előteremteniök;
Németországban az arány ennek épp a fordított-
ja, s ez alapvetően így is marad.

Mindazonáltal a szponzorálásnak Németor-
szágban is el kell terjednie, ahogy például a sport
területén már régóta virul. Rendkívül fontos
azonban, hogy a szponzorok is tartsák magukat
az állami támogatás alapelvéhez, és soha sem-
milyen módon ne akarják befolyásolni a kultúra,
a művészet szabadságát. Megengedhetetlen,
hogy, a művészet akár közvetett formában is ma-
gánjellegű és/vagy gazdasági érdekeket, priori-
tásokat szolgáljon.

Beszélnünk kell az utánpótlás kérdéséről is.
Berlinben jelenleg száz és háromszáz között in-
gadozik a nálunk „szabad csoportoknak" neve-
zett alternatív színházak száma. E csoportokat a
szenátus már másfél évtized óta segíti; a
támogatás összege a kezdeti évi egymillióról
mára már hatmillióra duzzadt. A támogatás
elvét a szír házkultúra jövője szempontjából
rendkívül fontosnak ítéljük, ám a támogatás
formái elütnek az intézményes színházak
szubvencionálásának módjától. Nem törekszünk
folyamatosságra, ily módon tágítva az állandó
szubvenciót élvező (s arra természetszerűleg
be is rendezkedő) színházak körét, már csak
azért sem, mivel ez könnyen a friss és rugalmas
társulások elkényelmesedéséhez,
megmerevedéséhez, tehát épp igazi funkciójuk
elsorvadásához vezethet. Ezért az alternatívok
esetében általában egyes produkciókat
támogatunk, mégpedig szakértőkből álló
tanácsadó testületek ajánlásai alapján. To-
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vábbi megszorítás, hogy ugyanaz a társulat leg-
följebb kétévenként egyszer juthat ilyen produk-
ciós támogatáshoz. Ugyanakkor tisztában va-
gyunk vele, hogy a támogatásnak ez a rugalmas
formája, pénzügyi és lehetséges művészi elő-
nyei mellett, megfosztja a szóban forgó együt-
teseket az egzisztenciális biztonság tudatától. A
két szempontot nagyon nehéz összebékíteni;
most mindenesetre kompromisszumos elképze-
léssel kísérletezünk: 1994-től a legjobb alternatív
társulatok számára három egymást követő évre
biztosítjuk a támogatást. (Mint hallom, a legújabb
budapesti gyakorlat is hasonló.) Majd ki-derül,
beváltja-e ez a megoldás a hozzá fűzött
reményeket, s az előnyök lesznek-e nagyobbak
avagy a hátrányok.

Itt jegyzem meg, hogy 1994-től kezdve
hason-ló biztonsági kereteket teremtünk a többi
támogatott színház részére is. Eszerint a berlini
szenátus kötelezettséget vállal, hogy 1994-től
teljes öt éven át egyetlen színház sem kaphat
kevesebb pénzt, mint amennyit 1993-ban kapott.
Így ugyan a szubvenció elmarad az inflációtól, de
ezt kompenzálja a biztonság tudata. Ezen
túlmenő-en ugyancsak 1994-től a többletbevétel
a szín-házaknál maradhat; így adott esetben
mégis-csak módjuk van kipótolni az infláció
okozta veszteséget - a szenátus pedig cserébe
meg-szabadul a kisírt vagy kizsarolt pótlólagos
kiutalások terhétől.

A szenátus további összegeket fordít a kultu-
rális cserére, amihez évek óta elkülönített alap
szolgál. Egyaránt támogatjuk a berlini színházak
külföldi vendégszereplését, és külföldi produkci-
ók itteni fogadását, ám ez minden esetben csak
hozzájárulás; a költségek jelentős hányadát a

helyi, illetve a külföldi fogadó színházaknak vagy
szervezeteknek kell állniok. Mindenesetre a sze-
nátus részéről jelentős lépés volt, hogy e célra
felszabadította és rendelkezésre bocsátotta a
nagy múltú Hebbel Színház épületét, amely öt év
óta kizárólag bel- és külföldi vendégjátékok be-
fogadására szolgál.

Éppen Berlin kapcsán érdemes röviden kite-
kinteni az öt - illetve Kelet-Berlinnel együtt öt és
fél - úgynevezett új tartományra, vagyis az egy-
kori NDK-ra.

E vidékeken az NDK fennállása idején igen
intenzív kulturális élet zajlott, még akkor is, ha
az intézmények egy része, mint már jeleztem,
direkt pártpolitikai érdekeket szolgált. Ám mára
az egy-kori NDK kulturális struktúrái erősen
meginogtak, mint ahogy, tudomásom szerint,
Közép- és Kelet-Európa más országaiban is
hasonló a helyzet. Németországban
mindenesetre rendelkezésre áll a „nagy
testvér," az egykori NSZK, amely nagy
segítséget nyújt az új országrészek-nek, ám így
is fölöttébb kérdéses, mi maradhat meg hosszú
távon a régi struktúrákból. Nem szeretnék
elhamarkodottan ítélni: meggyőződé-sem, hogy
az alagútvégén fel fog csillanni a fény, legalábbis
ami a struktúrákat és intézményeket illeti.
Sokkal fontosabbnak érzem azonban az
egykori NDK-beli társadalom és azon belül az
egyes emberek kulturális önazonosságának
problémáját. Jó néhányan őszintén siratják an-
nak az államalakulatnak az elvesztését, amelyet
ők maguk, ha ellentmondásosan, netán gyűlöl-
ködve, de mégiscsak magukénak éreztek. Má-
sok épp azt sínylik meg, hogy egyszer csak nincs
kit gyűlölni - és jóformán mindenkit ért valami-
lyen egyéb veszteség vagy sérelem, amelyet ed

dig még nem sikerült feldolgoznia. Mindennek
egyik tüneteként a színházak mind az öt új tarto-
mányban súlyos válságba kerültek, nem utolsó-
sorban a nézőterek hirtelen-váratlan kiürülése
miatt. Kelet-Berlinben a sebek hamarabb he-
gedtek, itt a legtöbb színház már túljutott a válság
legmélyebb pontján, a vidéki városokban azon-
ban meglehetősen súlyos a helyzet. Itt szinte a
semmiből kell - kellene - új közönséget terem-
teni.

Végezetül szeretnék egy kritikai megállapítást
is tenni a németországi színházi helyzetet illető-
en. Megítélésem szerint a német színházat álta-
lában a struktúrák megmerevedése, a kelleténél
nagyobb állandósága jellemzi. Az állami színhá-
zak és operaházak költségvetése például kilenc-
venöt százalékban fix, változtathatatlan fenntar-
tási és működési kiadásokból tevődik össze, s
csak öt százalék az úgynevezett szabad rendel-
kezésű pénz, amelyből a produkciók különleges
igényei, vendégművészek meghívása stb. fe-
dezhetők. Ez voltaképpen azt jelenti, hogy ha a
színházak valamilyen okból anyagilag megszo-
rulnak, takarékoskodni csak ezen a szabad ren-
delkezésű öt százalékon, tehát magukon az elő-
adásokon, más szóval a művészi színvonalon
tudnak. Márpedig alapigazság, hogy ami egy-
szer elvész, azt vagy nagyon sokára, vagy soha
nem lehet helyreállítani. Ezen a gondon csak a
„small is beautiful" jelszavának alkalmazása, az
állandó költségek lefaragása segíthet - ez
azonban még a jövő zenéje.

Fordította: Szántó Judit
Jörg-Ingo Weber szenátusi tanácsos, a berlini szenátus kulturális kér-
désekben illetékes tagja a budapesti Goethe Intézet és Budapest Fő-
polgármesteri Hivatala által szeptember 16-án és 17-én rendezett,
Színház a városban című nemzetközi konferencián tartotta a fenti elő-
adást

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázatot hirdet - meghatározott idejű

színházvezetői megbízások lejárta miatt -

a NEMZETI SZÍNHÁZ
igazgatói és főrendezői munkakörének betöltésére.

Az igazgató, illetve az új vezetők feladata, a
Nemzeti Színház értékes hagyományainak
megőrzése mellett, korunk korszerű művészi
törekvéseihez kapcsolódó színházi műhely
megteremtése. A pályázatnak tartalmaznia
kell az intézmény működtetésére és feladat-
rendszerére vonatkozó részletes művészi,
igazgatási és gazdálkodási koncepciót.

Az igazgatói és a főrendezői álláshelyre
pályázni lehet külön-külön, két pályázónak
együtt és igazgató-főrendezői megbízatásra
egy személynek is.

A munkakörök betöltésének feltétele: szak-

irányú, felsőfokú végzettség és színházi terü-
leten szerzett szakmai gyakorlat. A pályázat-
nak tartalmaznia kell a pályázó(k) személyi
adatait, szakmai önéletrajzát, erkölcsi bizo-
nyítványát és a végzettséget igazoló okiratok
másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a 27.
Művelődési Közlönyben való megjelenéstől
számított harminc nap.

A megbízás határozott időre szól. A mun-
kakör elfoglalásának időpontja: 1994. július 1.

A megbízást elnyert vezető(k) feladata
1994. február 1-jétől - külön megbízás alap

ján - a szerződések megkötése és a követ-
kező évad előkészítése.

A pályázatok elbírálása, a besorolás és a
bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 92/XXXIII. sz. törvény, és végrehajtásáról
szóló 150/92. (XI. 20.) sz. kormányrendelet
szerint történik.

A pályázó a pályázathoz szükséges további
információkat az MKM Színház-, Zene- és
Táncművészeti főosztályán kaphatja meg.

A pályázatot ugyancsak az MKM Színház-,
Zene- és Táncművészeti főosztályára, 1884
Budapest Pf. 1. kell beküldeni.


