
SZABÓ ISTVÁN

SZÁMOK ÉS IRÁNYOK
SZÍN HÁZFINANSZÍROZÁS 1990-1994

A színházi szakma - elsősorban belső
használatra - elég gyakran emlegeti
sikertörténetként az elmúlt éveket. Tudva
és elfogadva, hogy ez a minősítés nem
alaptalan, mégsem felesleges e siker vi-
szonylagosságát hangsúlyozni. A művészeti élet
más területeihez képest valóban meglepő stabi-
litás mutatkozik a hagyományos színházakban,
és meglepő vitalitás jellemzi az alternatív színhá-
zakat. De nem csak erről van szó. Nem igaz,
hogy a színház sikert sikerre halmozott, sőt, si-
kertörténete inkább nevezhető kudarcok soro-
zatának. Számos esetben bizonyult a pillanatnyi
siker hosszabb távon kudarcnak, bár az is igaz,
hogy az elszenvedett kudarcokat viszonylag
gyorsan sikerült korrigálni vagy kompenzálni. A
lényegi kérdésekben ugyanis egységes volt a
szakma, s kezdeményezései, valamint reakciói
ennek megfelelően viszonylag eredményesek
voltak.

A végső számvetés egyszerűen megfogal-
mazható: Magyarországon - ellentétben sok,
sorsunkban osztozó országgal - színházat még
nem zártak be. Bár változtak a pénzügyi szabály-
zók, a költségvetési technikák, a lényeg változat-
lan maradt: állandósult a pénzhiány okozta nyo-
morúság. Az állami támogatás majdnem teljes
egészében a költségvetési intézményekként
működő színházaknak jutott, ami azt jelenti,
hogy az állam - valóságos alternatíva hiányá-

ban - a hagyományos struktúra, intézmény-
rendszer fennmaradására szavazott.

Hogyan tovább? - kérdezzük újra meg újra.
A színházfinanszírozás ötéves története sok ta-
nulsággal szolgál, de erre a kérdésre nem ad -
nem adhat - egyértelmű választ.

A színház helye az állami
költségvetés rendszerében

Az 1990-es évben - minden tekintetben meg-
késve - elkezdődött a költségvetés reformja.
Ennek egyik fő iránya a tanácsok (önkormányza-
tok) pénzgazdálkodását kívánta átalakítani.
Mindazon önkormányzati intézmények, amelyek
továbbra is jogosultak központi támogatásra,
ezentúl valamilyen normatíva alapján kapják
meg azt. A színházak esetében a fenntartó ön-
kormányzat a vállalt nézőszám alapján juthat tá-

mogatáshoz. A normatív finanszírozásnak való-
színűleg nem volt alternatívája, bevezetése
azonban szakszerűtlenül s ezért felelőtlenül is
történt. A normatíva összegét „visszaszámlálás"
útján határozták meg: a költségvetésben biztosí-
tott összeget elosztották az önkormányzatok által
jelzett nézőszámmal. (Az önkormányzatok az
1988-as év tényszámából extrapoláltak egy vár-
ható látogatószámot.) A mechanikus osztási
művelet 230 forint normatívát eredményezett né-

zőnként, összességében pedig egy földcsu-
szamlásszerű átrendeződést hozott a budapesti
és vidéki színházak viszonylatában.

Az alábbi táblázat egyértelművé teszi, hogy a
rendszer bevezetése jelentősen hátrányos hely-
zetbe hozta a vidéki színházakat.

Költségvetési támogatás
(millió Ft) 1989 1990

Budapest 493 576
Vidék 861 448
Céltámogatás - 300

Összesen: 1354 1324

Az átalakítás nem eredményezett plusz pénzt a
színházaknak, viszont az új elosztási rendszer
egészében igazságtalannak, belső ellentmon-
dásaiban - amelyeket itt nem részletezhetünk -
elfogadhatatlannak bizonyult. A tarthatatlan
kiindulópont kényszerintézkedéseket szült. A
300 millió forintos céltámogatás nagyobb részét a
vidéki színházak megsegítésére kellett fordítani.
Így a nemes cél, hogy ebből majd színházi be-
mutatókat lehet támogatni, azonnal hamvába
holt. A felosztás teljes körű szakmai konszenzu-
son alapult, ami azt jelenti, hogy mindenki belátta
a kialakult helyzet lehetetlenségét. A céltámoga-
tási keret felosztása a következőképpen történt:

Vidéki színházak 226 millió
Fővárosi színházak 50 millió
Tárcaszínházak 24 millió

A minisztériumi színházak (tárcaszínházak)
ebből a keretből való támogatását, bár a döntést

a kormány is jóváhagyta, a későbbi

számvevőszéki vizsgálat törvénytelennek
minősítette.

Mindez azonban még kevésnek bizonyult: a
vidéki színházak egy részét bezárhatták volna,
ha az önkormányzatok nem „nyúlnak a zsebük-
be". Intézkedésükkel nemcsak a pillanatnyi
vészhelyzetet hárították el, hanem megteremtet-
ték a későbbi támogatás bázisát is. A fővárosi
önkormányzat - mint láttuk - viszont a pénz-ügyi
rendszerváltás haszonélvezőjeként jól járt, s ez
hosszú távra meghatározta pozícióit: mind-máig
minimális saját hozzájárulással tartja fenn
színházait.

A normatív finanszírozás egy további ellent-
mondása szintén a fővárosban jelentkezett. A
tényleges nézőszám alapján el kell számolnia
minden önkormányzatnak, és amelyik nem tudta
teljesíteni vállalását, annak vissza kellett fizetnie
a hiányzó nézőszámra jutó támogatást. Az 1990-
es évben Budapesten tovább folytatódott a
nyolcvanas évek közepétől megfigyelhető
visszaesés.

Nézőszám a fővárosi önkormányzati színhá-
zakban

1986 2 730 546
1987 2 661 908
1988 2 514 942

1989 2 233 342
1990 2 148 423

Az 1990-es évre 2 505 074 nézőre 576 167
ezer forintot biztosított a költségvetés. Ezzel
szemben a budapesti színházaknak csak 2 148
423 nézőjük volt, tehát az önkormányzat-nak
körülbelül 80 millió forintot vissza kellett volna
utalnia a központi költségvetésnek. Ez nem
történt meg, bár - mint ez a későbbiekben kide-
rül - sor került valamilyen ellentételező elvonásra.

1991-ben a szakminisztérium kezdeménye-
zésére kétféle normatívát vezetett be a Pénzügy-
minisztérium: a fővárosi színházak 300 forintot, a
vidékiek 450 forintot kaptak nézőnként. A diffe-
renciálás csak úgy jöhetett létre, hogy a 300 milli-
ós céltámogatási keret kétharmada is bekerült a
normatívába. A beterjesztett költségvetésben a
főváros 2 505 ezer nézőre 752 millió forintot, a
vidéki önkormányzatok 1 950 ezer nézőre 878
millió forintot kaptak - volna. A parlamenti vita
idején a főváros képviselői - nyilván megijedtek a
nézőszámcsökkenéstől - változtattak a vállalt
nézőszámon, miközben az előzőleg kiszámolt
normatívaértéket változatlanul hagyták. Így vé-
gül a főváros 752 millió forint helyett 630 millió fo-
rintot kapott, s ezzel kamatostul visszatérítette
az 1990-es túlfinanszírozást.

Az 1991. évi költségvetési számok tehát a kö-
vetkezőképpen alakultak:

Fővárosi színházak 630 millió
Vidéki színházak 920,5 millió
Céltámogatás 100 millió

Összesen: 1650,5 millió

A normatív finanszírozás epizódnak bizonyult,
lényeges támogatásnövekedést nem hozott. Je-
lentős változást okozott viszont abból a szem-
pontból, hogy az állam mellett új támogató jelent
meg: az önkormányzat. Így e színházak költsé-
geik fedezetét immár három forrásból nyerik: az
állam, az önkormányzat hozzájárulása, valamint
a színház saját bevételei együttesen adják ki a
költségvetést. Ezzel tulajdonképpen megszűnt a
színházak „egy szálon" való függése. Az új rend-
szerben e három forrás arányának változásában
kellett megtalálni és fenntartani a színház műkö-
dőképességét.

A normatíva részleteiben és egészében is vi-
tatható, ellentmondásos, ezért az általános elé-
gedetlenség következtében 1991 tavaszán az
érintett minisztériumok, valamint a szakma kép-
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viselőiből álló munkabizottság alakult az új finan-
szírozási rendszer kidolgozására. A normatíva
elvetésében egyetértés volt, de sokáig nem volt
egység a teendőket illetően. A hagyományos in-
tézményfinanszírozás irányába nem volt vissza-
út. Így végül is a költségvetés egész rendszeré-
ből kilógó „kvázinormatívát" hoztak létre, amely-
nek kiindulópontja immár nem a nézőszám, ha-
nem a színház várható költségigénye, amelynek
meghatározott hányadát fedezi a költségvetés.
A megállapodás 60 százalékos vidéki és 50 szá-
zalékos budapesti, illetve szabadtéri színházi ál-
lami támogatáshányadot eredményezett A szá-
mítások szerint ehhez vidéken körülbelül 30 szá-
zalékos önkormányzati és 10 százalékos bevé-
teli részesedés járul. A fővárosi színházak bevé-
telei jelentős mértékben különböznek, s az
ennek megfelelő differenciálás az önkormányzat
feladata, ezért a budapesti színházak működési-
költség-igényének 50 százalékát egy összeg-
ben kapta meg a főváros.

Az 1992. évben az állami költségvetés 2246
millió forintot biztosított az önkormányzati szín-
házaknak, a következő megoszlásban:

Fővárosi színházak 795 millió

Vidéki színházak 1251 millió

Céltámogatás 200 millió

A támogatásnövekedésen kívül az új rendszer
tartalmazott néhány progresszív elképzelést is,
ezek azonban a gyakorlatban többnyire nem va-
lósultak meg.

A rendszer legbizonytalanabb pontja a számí-
tás alapját képező mutató, azaz a költségigény
reális meghatározása. Az első évben az egyes
színházak költségigényét az 1990-es tényszá-
mok alapján extrapolálták az éves inflációt figye-
lembe véve. Ez akkor pillanatnyi pozíciójavulást
eredményezett, mint a grafikon is mutatja, a
stagnálás után javult a helyzet.

A következő év(ek)ben azonban már ez a kiin-
dulópont is hatástalannak bizonyult. A költség-
vetési tervezésnél a Pénzügyminisztérium
ugyanis gyakorlatilag ugyanazokkal a költség-
igényekkel számolt, mint az előző évben, s ez 20
százalék feletti infláció esetén elfogadhatatlan.
Következetes eljárás az lett volna, ha elismerik a
költségigény növekedését, és ehhez képest vál-
toztatják, csökkentik az állami támogatás
száza-lékos arányát (ha már nincs mód az előző
évi nominális érték növelésére). A valóságos
költség-igény feltüntetése talán kényszerítő
erővel hatott volna az önkormányzatokra, hiszen
elsősorban nekik kell kipótolni a hiányt. A helyzet
ilyetén alakulása más súlyos következményekkel
is járt: a „fikciós" gazdálkodás, a manipulatív
könyvvitel irányába „tessékelte" a színházakat.

Az önkormányzati színházak támogatása az
állami költségvetésben (millió forint):

1992 1993 1994

Működésre 2046 2286,5 2374,5
Céltámogatás 200 200 240

Összesen: 2246 2486,5 2614,5

Ugyanilyen fontos kérdés, hogy a gyakorlat-
ban elveszett a finanszírozási elképzelésben
szereplő progresszivitás is. „Amennyiben az ön-
kormányzat magasabb működési kiadást tervez

1 Támogatás értékálló növekedése
2 Támogatás tény
3 Vidék tény
4 Budapest tény

(mint ami a törvényben szerepel), az visszame-
nőleg nem növeli az állami hozzájárulás mérté-
két, viszont a következő évi számítás alapjául
szolgál." Ezt az amúgy helyes elvet nem alkal-
mazták a tervezésben, ezért a beépített érde-
keltség nem ösztönözte az önkormányzatokat
nagyobb támogatásra.

Az új rendszer bevezetésének évében a Fő-
városi Önkormányzat - vélhetően figyelmetlen-
ségből - azonnal felrúgta a megállapodást: 1590
millió forint helyett 1490 millió forintot tervezett.
Ez azzal a következménnyel járt, hogy ará-
nyosan kevesebb támogatásra lett volna jogo-
sult. Az önkormányzat végül a hiányzó 100 millió
forintot nem saját támogatásának módosításá-
val, hanem a színházak bevételeinek megeme-
lésével pótolta. A színházak „összedobták" a hi-
ányt, de ez a 100 millió forint nem valóságos
plusz lett, hanem a legtöbb esetben kiadással
„ellentételezett" bevétel. A színházak jóhisze-
műen asszisztáltak egy olyan akcióhoz, amely-
nek eredményeképpen az új finanszírozás kiin-
dulópontja még inkább megkérdőjelezhetővé vált.

Néhány szó erejéig érintenünk kell a miniszté-
riumi színházak történetét, bár státusukban és fi-
nanszírozásuk módjában lényeges változás
nem történt. A fő kérdés immár egy évtizede
ugyanaz: a Nemzeti Színházon és az Operahá-
zon kívül a többi színház miért tartozik a minisz-
tériumhoz? A korábbi hagyományokon és az el-
múlt években a minisztérium és a főváros között
feszülő politikai ellentéten kívül semmi nem indo-

kolja ezt. A központi költségvetéstől való közvet-
len függőség pozíciójavulást eredményezett a
Nemzeti Színház esetében, egy szakmailag vi-
tatható, politikai indítattású vezetői kinevezés-
hez kapcsolódóan. Ugyanez a függőség stagná-
lást, olykor támogatáscsökkenést okozott a többi
tárcaszínháznál, mint a kormány takarékossági
intézkedéseit elszenvedő költségvetési intéz-
ményeknél általában. A támogatás mértékének
változását jól szemlélteti az alábbi táblázat (költ-
ségvetési támogatás millió forintban):

1991 1992 1993 1994

Nemzeti Színház 150,1 300,4 326,9 391,2

Operaház 660,5 882,1 942,3 1147,5
Bp. Kamara 132,2 149,8 158,4 165,5
Rock Színház 52,4 69,4 " 70,4 72,5
Játékszín 28,9 44,4 46,0 46,4

A színházak gazdálkodása,
belső pénzügyi helyzet

Az egyes színházak gazdálkodásának átvilágí-
tása szinte lehetetlen. Minden színház kiadási és
bevételi tételeit pontosan könyveli, a számszaki
ellenőrzés az esetek többségében nem talál hi-
bát. Ez azonban nem mond semmit a lényegről:
megítélhetetlen, pontosan mennyibe kerül az
adott színház, mennyibe kerül a produkció, meny-
nyit keres a színész (bár ez talán nem is tartozik
senkire), mennyi a szponzori támogatás stb.
Amíg ezekben a kérdésekben nem sikerül hiteles
információkat szerezni, addig minden ténysze-
rűnek tűnő megállapítás csak manipuláció. Még
súlyosabb következmény, hogy reális költség-
igény hiányában nem állapítható meg az alul-
vagy túlfinanszírozás mértéke. Marad a bázis-
szemlélet: tavaly ennyi és ennyi volt a színház
tervezett támogatása, ehhez képest kap idén
valamennyit. A költségvetési terv- és
tényszámok azonban jelentős eltérést
mutatnak, a legtöbb esetben a színházakat csak
jelentős pótköltség-vetési beavatkozással lehet
megmenteni. A Fő-városi Önkormányzat 1993-
ban a tervezettnél körülbelül 20 százalékkal
több támogatást nyújtott színházainak -
különböző jogcímeken. Fogalmazhatunk úgy is,
hogy a színházak létükkel kikövetelték
maguknak az infláció kompenzálását. A plusz
támogatás forrását az elmúlt évben nagyobb
részben a felújítási, beruházási keret, kisebb
részben a Fővárosi Színházi Alap jelen-tette, s
a színház olykor a felújításra szánt összeget is
felélni kényszerült.

Egyszerű technikai kérdésnek tűnik, a szűkü-
lő anyagi lehetőségek közepette mégis egyre
több probléma forrása a költségvetési év és a
színházi évad aszinkronja (a színészek augusz-
tus elsejétől a következő év július 31-ig szerződ-
nek). Így bizony a színházigazgató nemegyszer
úgy ír alá szerződést a következő évadra (amely-
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nek hét hónapja már a következő költségvetési
évre esik), hogy még a tárgyév pénzügyi lehető-
ségeit sem ismeri. Egy több olyan döntés születik
ma a színházakban, melynek anyagi konzekven-
ciáit (illetve annak fedezetét) a döntés pillanatá-
ban képtelenség felelősséggel megítélni. Ha va-
laki nem vállalja ezt a helyzetet, azonnal csődöt
mond, ha viszont vállalja, akkor előbb-utóbb
szükségszerűen kudarcot vall. A kényszerek há-
lójában eltűnik a felelősség, egyetlen feltétlen
parancs marad: a színháznak működnie kell.
Mind a mai napig színház még nem zárt be, csőd-
be sem jutott. A csődöt az eladósodás, a
bepótol-hatatlan mértékű hiány jelentené. A
hiánnyal azonban lehet „gazdálkodni", ezért a
színházak többsége mínuszát maga előtt
görgetve működik.

1992-ben két fővárosi színház is hiánnyal
zárta az évet, „pirosba ment". Valószínűleg a
bevett trükkökkel ez a hiány is eltüntethető lett
volna né-hány napra - úgy, ahogy ez más
színházakban történt. A kísérlet bebizonyította,
hogy a renitens színházakkal szemben az
önkormányzat tehetetlen: ha szemet huny,
precedenst teremt, ha számon kér, nem
kerülheti el saját felelősségé-nek kimutatását
sem. Maradt tehát a szigorúság látszata: soha
többé nem fordulhat elő ilyen eset! A botrányt
kiváltó hiány pedig felszívódott egy nagyobb
volumenű, de folytonosan változó (növekvő-
csökkenő-időszakonként eltűnő) hiányban. A
hiánygazdálkodás szinte minden szín-házban
gyakorlat lett, a maradványérdekeltséget a
tartozásérdekeltség váltotta fel. A színházak
utolsó tartaléka a permanens tartozás lett.
Becslések szerint ennek „egészséges", elfoga-
dott mértéke az éves költségvetés 5-10 százalé-
ka, tehát akár több 10 millió forint is lehet. Ennél
nagyobb hiány folyamatos eltüntetése már ko-
molyabb trükköket igényel, s nagyobb kockáza-
tot hordoz.

Hosszan elidőztünk a fővárosi színházaknál.
Történetük azonban nagyrészt igaz a vidéki szín-
házak esetében is, azzal a drasztikus különb-
séggel, hogy náluk még inkább a hamleti kérdés
a tét: lenni vagy nem lenni? A fővárossal
ellentét-ben ugyanis vidéken jelenleg nincs
alternatíva, az állami támogatás megszűnése
nem az átalakulás kezdetét, hanem a színház
bezárását eredményezné. A szorult helyzetben
azonban felvetődik a visszalépés, a
visszafejlesztés lehetősége, hiszen a
színházépület szégyenszemre nem állhat sokáig
üresen. Ezzel, állandó társulattal rendelkező
színházak helyett, befogadó színházak
jönnének létre, azonos nagyságrendű fajlagos
költségekkel, s összehasonlíthatatlanul
alacsonyabb előadásszámmal. De ne szalad-
junk ennyire „előre", a szakadékba is lépcső ve-
zet. A repertoárt fel lehet adni, és lehet en suite
játszani, kisebb társulattal; be lehet fagyasztani,
akár meg is lehet szüntetni valamelyik tagozat

működését, hogy csak a kézenfekvő lehetősé-
geket említsük. Ehhez a helyzetképhez két
meg-jegyzést mindenképpen kell fűzni. Ami
megszűnik, ami leépül, abba nem lehet majd egy
remélhetően hamarosan beköszöntő
gazdagabb idő-szakban egyetlen pillanat alatt
életet lehelni, azt újra fel kell majd építeni.
Ugyanilyen fontos azonban azt is hangsúlyozni,
hogy minden csonkítás, bár a döntés
szempontjából lokális kérdésnek, egy-egy
város, megye belügyének látszik, a magyar
színház egészét veszélyezteti. A külső
szemlélőnek végeredményben talán csak né-
hány állástalan színészt és némi előadásszám-
csökkenést jelent egy-egy ilyen lépés. Csakhogy
a magyar színházművészet szellemi és szerve-
zeti értelemben is szerves egész; belső érték-
rendje, kapcsolatrendszere teszi azzá. Ami eb-
ből kiszakad, az menthetetlenül elvész, s egy
csata elvesztésétől egyenes út vezet a háború
végéhez, a kapitulációhoz.

Nem túlzás-e ilyen sötét képet festeni, s ilyen
katasztrófapróféciákat megfogalmazni akkor,
amikor a tapasztalati tények mindennek ellent-
mondanak? Bővült az állami-önkormányzati
színházak köre (Tatabánya, Dunaújváros, Sop-
ron, Bábszínházak), s néhány személyi döntés a
fővárosban láthatóan a színházművészet tér-
nyeréséhez vezetett. Ez utóbbi felvetés ellent-
mondásossága külön vizsgálatra érdemes,
összességében annyit mégis meg kell
fogalmazni, hogy amennyire öröm az új
színházak létrejötte, annyira üröm az örömben,
hogy csak a régi struktúrához kötődve
működhetnek, s így létük - hasonlóan a többi
állami színházéhoz - ennek van kiszolgáltatva.
Egyértelműen pozitív változás viszont az
úgynevezett alternatív színházak köré-ben
tapasztalható vitalitás, amely az együttesek
minden szervezeti, pénzügyi vagy akár szakmai
problémája ellenére, hosszú távon mégis a ma-
gyar színház megújulásának lehetőségét hor-
dozza. Mivel létezésük nem függvénye semmi-
lyen politikai szándéknak, sőt az irányukban
megnyilvánuló gondoskodás is minimális, annyit
mindenképpen bizonyítottak már, hogy a kultúr-
politika hiányán megvalósuló szabadság termé-
kenyebb lehet, mint a kultúrpolitika által biztosí-
tott viszonylagos jólét korlátoltsága.

A hagyományos színházak állami, önkor-
mányzati függősége, akár tetszik, akár nem, fel-
támasztja a kultúrpolitikát, mert a költségvetési
tervezés, a vezetők kinevezése, a megszüntetés
vagy a megalapítás mindig politikai döntés, hi-
szen valamilyen vélt érdeket, elhatározott szán-
dékot képvisel és realizál. Ilyen értelemben a kul-
túrpolitika még sokáig a politikai érdek érvénye-
sítését jelenti a kultúrában, nem pedig a kultúra
érdekeinek artikulálását a politikában. Az utóbbi
évek döntéseinek egy része az egész budapesti
színházi életre való kihatását tekintve problema-
tikusnak mondható. Egyértelmű strukturális

döntés tulajdonképpen csak az Állami Bábszín-
ház kettéválasztása volt, azonban hibás kiindu-
lópontra épült, hiszen a két új intézmény működ-
tetését a régi támogatásából kívánták megolda-
ni. Ez azért is hiba volt, mert az új intézmény
megalapítása kapcsán a főváros 60 százalék
erejéig jogosult lett volna költségvetési támoga-
tásra, s így viszonylag szerény plusz költség
árán rendezhette volna a bábszínházak ügyét.
Személyi döntésbe rejtett strukturális döntés volt
az Arizona Színház, majd az Arany János Szín-
ház igazgatóváltása, de egyiknél sem vették fi-
gyelembe, hogy a döntéssel több tízmillió forint-
ról biankó csekket töltenek ki. (Összességében a
három változtatás körülbelül 100 millió forint
plusz támogatást igényelt volna). A problémát az
okozza, hogy végső soron a változások fedeze-
tét a többi színháznak kell állnia, vagyis egy -
amúgy a szakma által is támogatott - magasabb
minőséget megcélzó lépés csökkentette a szín-
házak támogatását, s ezzel a fővárosi színházi
élet egészét veszélyezteti. A fővárosi színházi-
gazgatók többször is jelezték, hogy nem lenne
szerencsés a változtatások árát velük megfizet-
tetni. S ha már a város vezetése jelentős plusz
pénzt - amúgy érthető okok miatt - nem tudott
erre fordítani, akkor legalább olyan további dön-
téseket kellett volna hoznia, amelyekkel néhány
színházat az üzleti működés, a piaci lét irányába
vitt volna el. Erre azonban még kísérlet sem tör-
tént a Pesti Broadway koncepciójának bátorta-
lan meghirdetésén kívül.

Legalább ilyen súlyos következményekkel járt
az előrelátás hiánya akkor, amikor egy-egy új
színházépület belépésével nem számoltak an-
nak költségigényével. Jelentős hiánnyal indult
1991-ben az Arany János Színház, nem volt fe-
dezete a Kamra működtetésének, s kíváncsian
várjuk, hogy az újjávarázsolt Vígszínház milyen
feltételek között vághat neki első évadjának.

Természetesen e számonkérőnek tűnő hang
mögött hangsúlyozottan ott rejlik az a tény, hogy
a Fővárosi Önkormányzat mind a mai napig mini-
mális támogatást nyújt színházainak. Az 1994-
es fővárosi költségvetésben 1175 millió forint tá-
mogatásból 911,4 millió forintot (77,5 százalék) a
központi költségvetés fedez. Mindez természe-
tesen elsősorban erkölcsileg kérdőjelezhető
meg, különösen akkor, ha tudjuk, hogy a kapos-
vári színház esetében a 100 millió forintos állami
támogatás mellé 79 millió forintos (44 százalék)
városi és megyei támogatás társul, s még az igen
nehéz helyzetben lévő zalaegerszegi színháznál
is 34 százalékos az önkormányzat részesedése.
Súlyosabb következmény, hogy az államháztar-
tás rendszerének átalakulása várhatóan azt sújt-
ja majd, aki jobban függ a jelenlegi rendszertől.
Nehéz nem élni a gyanúperrel, hogy a főváros
vagy a költségvetés irányából (felülről) vagy a
színházaktól (alulról), de mindenképpen kívül-
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ről várja a megoldást. Így az önkormányzat pro-
minens képviselőinek, illetve hivatalnokainak
válláról levétetik majd a felelősség.

A helyzet kikényszerít a színházi szakmában
is egy - az önkormányzat által is sugallt - gon-
dolkodást: a túlélés ára az, hogy valamelyik
szín-házat feláldozzuk, de melyik is legyen az? A
kölcsönös szolidarítás eddig még lehetővé tette,
hogy ne válaszoljunk a kérdésre, de árulkodó,
hogy a helyzet romlásával egyre többször
tesszük föl magunknak és egymásnak a
kérdést... pedig túlélni csak együtt lehet.

Mit tettek, mit tehetnek a színházak a kialakult
helyzetben, a túlélés érdekében? Nyilván növelik
bevételeiket. Lássuk először a jegybevételek
alakulását. Az 1990-es normatív finanszírozás
ellenérdekeltséget szült. Mivel a legfőbb mutató a
nézőszám volt, minden színház arra törekedett,
hogy minél több nézője legyen bármilyen áron,
akár áron alul is. Nem csoda tehát, ha ezek után
a jegybevételnek a nyolcvanas évek közepe óta
tartó egyenletes növekedése megállt.

Az önkormányzati színházak jegybevétele
(millió Ft):

Év 1986 198
7

198
8

1989 199
0

1991 1992

Főváros 158 167 189 192 187 234 310

Vidék 65 73 84 89 95 123 153

Összesen: 223 270 273 281 282 357 463

Ugyanebben az időszakban a színházak je-
lentősebb szponzori támogatáshoz jutottak, így
összességében bevételeik általában jelentősen
növekedtek. A szponzoroktól, illetve a színház
saját vállalkozásaiból származó bevételnek
azonban természete az esetlegesség, s így a ha-
gyományos intézményfinanszírozásban szere-
pük szükségszerűen csekély. Egyetlen színház
működése sem épülhet ilyen bizonytalan forrá-
sokra, viszont bármilyen kis plusz összeg is nö-
veli a színházi gazdálkodás mozgásterét. A
szponzorálással kapcsolatos illúziók gyorsan
szertefoszlottak. A fenyegető bankcsődök, a bu-
kott szponzorált produkciók, az adójogszabályok
kedvezőtlen alakulása, a színház mint szűk körű
és „kis felületű" reklámhordozó együttesen
helyére tették a dolgot: a szponzorálás sok ener-
gia árán viszonylag kevés eredményt produkál,
sőt, sok esetben éppen nem a művészi értéket,
hanem a tömegfogyasztásra szánt szórakoztató
terméket támogatva csak mélyíti a színházi élet
egyik feszítő belső ellentmondását.

Marad tehát a színház számára az egyetlen
„biztos" bevételi forrás, a jegybevétel. 1992-ben a
színházak többsége jelentősen növelte jegy-
bevételét. Ezen a ponton azonban újabb ellent-
mondásba ütközünk. Teli nézőteret csak olyan
helyárakkal lehet biztosítani, amelyet a közön-
ség még meg tud fizetni. Kettős kívánalom fogal-
mazódik meg: legyen tele a nézőtér, és le-

gyen tele a kassza is. Viszont az olcsó helyár
nézőt hoz, a drága jegy pedig bevételt. Ez már
igazi kereslet-kínálat viszony; a piacgazdaság
ezen a ponton végleg megvetette a lábát.

Még egy dologgal szembe kell nézni. A sta-
tisztikák azt bizonyítják, hogy a színház nem
vesztette el közönségét, a színház sikeres. Örök
igazság, hogy üres nézőtér előtt nem lehet ját-
szani, de örök kétség, hogy igazol-e bármit is a
zsúfolt nézőtér. Valószínűleg csak annyit, hogy
az előadás megszabott árán elkelt. S a lényeg,
az, hogy e megszabott ár mekkora lehet, ma el-
sősorban a támogatás mértékén múlik. Nem
részletkérdés természetesen, hogy a támoga-
tást milyen technikával osztják el, hogy az intéz-
mény mennyire képes hatékony és tervszerű
munkára, hogy színész, rendező, tervező milyen
írott és íratlan szabályoknak rendelődik alá stb. A
jelenlegi struktúrában a finanszírozásból kivonu-
ló állam nem a színházat bünteti meg, hanem
polgárát hagyja cserben.

Felvethető az is, hogy miért nem kezdemé-
nyezte a szakma a változásokat, miért kénysze-
rül immár több mint egy évtizede folyamatosan
apologetikára, a fennálló permanens védelmére.
Könnyű lenne azt válaszolni, hogy nem ez a dol-
ga, sőt éppenséggel kötelessége megakadá-
lyozni azokat a meghirdetett változásokat, ame-
lyek csak a jelenlegi struktúra szétrobbantását
célozzák meg. Helyesebb talán úgy feltenni a
kérdést, volt-e, van-e olyan valóságos alternatí-
va, amelyet megragadva megkezdődhetett vol-
na az intézményrendszer átalakítása. Szomorú-
an kell megállapítani, hogy ebből a szempontból
a helyzet lényegesen nem változott 1989-hez
képest. A hagyományos intézményrendszerben
költségvetési intézményként működő színházak
„átalakulásának" egyetlen lehetséges útja a

Azok számára, akik ismerik a színházak
gazdasági helyzetét, nem meglepő, hogy
napjainkban a színházak vezetőinek töbsége
támogatókat keres. A pénz reál-értékének
folyamatos csökkenése, az infláció, az
emelkedő anyagárak, a növekvő munkabérek
az elmúlt három-négy évhez képest akár
többszörösére növelhetik egy-egy produkció
költségeit. Az a színház, amely ragaszkodik már
elért működési színvonalának és nézőinek
megtartásához, kénytelen külső forrásokat ke

megszűnés. Aki ma színházban dolgozik, ponto-
san tudja, hogy a kijelentés nem azért ilyen, kate-
gorikus, mintha a színházak vezetői, dolgozói
gyávák volnának, s nem mernék meglépni a nye-
rő lépést Ha ugyanis volna ilyen akkora saját te-
hetetlenségüket is egyre nehezebben viselő ön-
kormányzatok kezdeményezték volna az átala-
kulást, s ekkor - tehát valóságos alternatíva
esetén -•-- fel sem merülne, hogy a színházi szak-
ma képes lenne ezt megakadályozni. Az elmúlt
évek gyakorlata éppen azt bizonyította, hogy a
progresszív változások (a joghézagok kihaszná-
lásával, a jó ütemben indított kezdeményezé-
sekkel, vállalkozásokkal, ügyeskedéssel) a szín-
házaknak köszönhetőek, s nem minisztériumok,
önkormányzatok koncepciózus munkájának. Ha
leltárba vesszük, mit kaptak a színházak a nyolc-
vanas évek közepétől a mindenkori „felsőbbség-
től", ugyancsak imponáló csomagot kapunk. Volt
személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási
járulék, ÁFA, pénzügyi szigorítás (többször), kul-
turális járulék, közalkalmazotti törvény, s mindez
megtámogatva egy viszonylag magas infláció-
val. Beképzeltség nélkül kijelenthetjük, hogy ha
mindmáig nem zártak be egyetlen színházat
sem, akkor ez csak annak köszönhető, hogy a
színházak meglepő alkalmazkodóképességről
tettek tanúbizonyságot, s a színházi gazdálko-
dás összehasonlíthatatlanul hatékonyabb lett.

Egyre bizonyosabb, hogy a közeljövőben újra
ki kell jelölni, meg kell találni a színház helyét az
átalakuló struktúrákban. Ebben a szakma part-
ner lesz akkor, ha pregnánsabban fogalmazód-
nak majd meg a kultúrpolitikai szándékok, kiraj-
zolódik az államháztartás reformjának iránya, és
kiteljesedik a nonprofit szféra szabályozására
hivatott törvényalkotás. Erre a kabátra már
lehetne egy gombot varrni.

resni a hiányzó összeg pótlására. A
szponzorvadászat folyamán a színház, akarva-
akaratlanul, piaci körülmények közé kerül, hiszen
a színházat „el kell adni" egy olyan helyzetben,
ahol a kultúra potencionális támogatóinak
száma csak töredéke a kérelmezők százainak.
Jelenleg két budapesti színháznak van
kizárólagos szponzora: a Postabank a
Vígszínházat, az OTP Bank a Radnóti
Színházat támogatja. Milyen üzletpolitikai
megfontolásból érdemes színházat szponzo-
rálni?
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