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Kísérletek a közönséggel

Tapasztalhatjuk, hogy színházi szakemberek:
színész, rendező, író, kritikus szinte gátlástalanul
hivatkoznak a közönségre, annak jó és rossz
tulajdonságaira az előadások sikere vagy kudarca
körül zajló vitákban. Az effajta diszkuszsziókat
korábban lehetetlen volt tudományos alapra
helyezni: a megfelelő mérőeszköz hiányzott
hozzá. Napjainkban viszont - a szociológia
általános előretörése révén - egyre inkább ma-
tematikai-statisztikai, tehát objektív módszerek
birtokába jutunk, melyek alkalmasnak látszanak
olyan nehezen körvonalazható, illékony, mélyen
a szubjektumba ágyazott jelenségek társadalmi
méretű megragadására, amilyen az íz-lés. Az első
ilyen irányú kísérletek az NDK-ban is
megkezdődtek. Ezek egyikéről számolt be Dr.
Klaus Pfützner, a berlini Deutsches Theater
dramaturgja, 1968. november 16-án Buda-pesten
tartott előadásában.

Elemzésüket - mely később ún. reprezentatív
adatfelvételen, átlagosan minden ötödik néző
megkérdezésén alapult - három területre
összpontosították.

1. A strukturális kutatások a közönség szociális
összetételére: kor, képzettség stb. szerinti
megoszlásra irányultak.

2. Érdekes eredményt az ún. visszhang-vizs-
gálatok hoztak: ki, miért megy színházba? Milyen
esztétikai normák, általános kulturális és speciális
színházi érdeklődés jellemzi a nézőket? Kit
milyen szövegek, konfliktusok, jellemek,
problémák stb. érdekelnek? A vizsgálat másik
célja annak statisztikai megragadása, milyen
propaganda-tényezők mekkora mértékben
befolyásolják a színház látogatottságát (plakátok,
nyomtatott kiadványok, dicsérő vagy el-ítélő
sajtókritika, az ún. szájpropaganda stb.)

A jobbára lyukkártya-rendszerrel, kisebb
mértékben computer segítségével lefolytatott
vizsgálatok mindenekelőtt eloszlatták azt a ba-
bonát, hogy a színház gazdasági vezetői feltét-len
ismerői a közönség-lélektannak, ill. a siker-
tényezőknek. Erre mutatott rá három NDK-beli
író aktuális művéről folytatott közvélemény-
kutatás. A vagány c. darabbal a megkérdezettek 80
% -a nagyon elégedett volt: A müncheni per c. mű
iránt 6o % fejezte ki tetszését, míg a Baran c.
drámát csupán 40 % fogadta kedvezően. Mivel ez
utóbbi kapta a leghízelgőbb

kritikákat, a közvélemény-kutatás adatainak
mellőzésével a legtöbbször tűzték műsorra. Az
eredmény: a Baran megbukott, A vagány az évad
legnagyobb sikere lett. Tanulság: a siker-tényezők
sorában a kritikának elenyészően csekély a
szerepe a szájpropagandához képest, mely
hatásában megsokszorozódik, és döntő módon hat
vissza a produkció sorsára.

3. Végül a hatás-kutatások az előadás nézői
recepcióját vizsgálják, pl. megértették-e a mű
mondanivalóját, a rendezői szándékot, a jellem-
formálást, kiválasztott jelenetek tartalmát stb.
Azaz: mekkora „olló" mutatkozik az előadás
koncepciója és a nézői-befogadói „eredmény"
között. A legtöbb ideológiai nehézséggel a ta-
nulóifjúság körében találkoztak, ami a színház
dolgozóit bevezető előadások tartására ösztö-
nözte. A kérdőív-módszer mellett mostanában új
metódust is bevezettek: a közönség (észre-vétlen)
megfigyelését előadás közben. Így a darab
közvetlen hatásáról igyekeznek képet kapni.

Bár az előadó mindvégig hangsúlyozta: mun-
kájuk kísérleti stádiumban van, óvatosan kell
bánnunk a konzekvenciákkal - maga a kísérlet
mégis figyelemre méltó.




