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AZ ÜZLETI SZÍNHÁZ
Szakmai berkekben egyre több szó esik az

úgynevezett kereskedelmi vagy üzleti
színházakról mint működési alternatíváról
egyes hazai színházak esetében. Sokan
hajlamosak egyenlőségjelet tenni a ma-
gánszínház és az üzleti színház közé. A kettő
azonban nem kapcsolódik össze törvényszerű-
en, hiszen például Németországban és Francia-
országban sok magánszínház kap állami támo-
gatást azért, hogy a jegy eredeti árának több mint
ötven százalékát ne a néző fizesse meg. A klasz-
szikus értelemben vett kereskedelmi színház fo-
galma nem társulatot, nem színházépületet, ha-
nem csak produkciót jelöl. Ezeket az előadáso-
kat alkalmi társulások hozzák létre, többnyire
bérelt épületben, és en suite rendszerben
játsszák. Az ilyen előadások elsődleges célja a
profitszerzés. A produkcióhoz szükséges tőke
nem szponzori vagy közpénzekből, hanem
befektetői pénzből való. Az angolszász színházi
zsargonban az „angyal" szó jelöli azt a vakmerő
vállalkozót, aki felajánlja pénzét egy színházi
produkció létrehozásához. Az illető tisztában van
vele, hogy a produkció bukása esetén a
befektetés teljes összegét elveszíti, de a siker
akár meg is többszöröz-heti azt. Az „angyal" a
nyereségből akar részesedni; ez különbözteti
meg őt a szponzortól, aki reklám és egyéb
előnyök fejében támogat egy-egy színházi
előadást.

Hogyan többszöröződhet meg a befektetés?
Nézzük meg, milyen és mekkora piacon működ-
nek az érintett színházak, milyen bevételi forrá-
sokra tehetnek szert. A világ üzleti színházainak
két nagy központja van: a londoni West End és a
New York-i Broadway.

A West End színházai közül 1992-ben átlago-
san negyvenegy volt nyitva egész éven át, és kö-
zel tizenhatezer előadást tartottak (a színházak
többsége heti nyolc előadást játszik), amelyre
10,89 millió jegyet adtak el.
Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni,
hogy az adott idő-szakban Nagy-Britannia
összes többi színháza tizenkétmillió nézőt
vonzott. Egy előadást átlagosan
hatszáznyolcvanöt néző látott, ami hatvannégy
százalékos férőhely-kihasználtságot jelent. A
teljes jegybevétel 194,77 millió, az átlagos jegyár
17,87 font volt. A statisztikában szereplő
színházak közül nem mindegyik működik száz
százalékban befektetői pénzből, vannak vegyes
finanszírozású színházak is.

Érdemes megemlíteni a londoni Nemzeti
Színházat, amelynek büdzséjét egyharmad
részben az állam dotálja, egyharmadát nagy cé-
gek és magánszemélyek, egyharmadát pedig a
jegybevételek fedezik. És ez Anglia első színhá-
za! Művészi téren csak a stratfordi Shakes-
peare-társulat veszi fel vele a versenyt, amely
ennél alacsonyabb állami támogatásban része-
sül. A jobb megértés érdekében érdemes a mu-
sicalműfajra koncentrálni, hiszen ez az üzleti

színház valódi területe. 1992-ben az előadások
negyvenöt százaléka volt musical; ezekre hat és
fél millió jegyet adtak el, a jegybevétel ötven szá-
zaléka ebből a műfajból származik. Ez az adott
évben több mint százmillió fontot tett ki!

A Broadwayn negyvennél is több színház mű-
ködik. Az 1991/92-es évadban (júniustól máju-
sig tart a szezon) harminchét produkció volt mű-
soron, a 7,4 millió eladott jegy után 292 millió dol-
lár folyt be. A legdrágább hatvan, az átlagos
jegyár negyven dollár volt. Az előadások orszá-
gos turnéi további 503 millió dolláros jegybevé-
telt eredményeztek. Jelenleg egy musical bemu-
tatásának átlagos költsége tízmillió dollár körül
van. Ez év márciusában A Szép és a Szörnyeteg-
nek a Broadwayn bemutatott musicalváltozata
tizennégymillió dollárba került. Első hallásra ne-
hezen képzelhető el, hogy ez a befektetés meg-
térülhet, de gondoljunk például az Oh! Calcutta!
vagy a Chorus Line előadásaira, amelyek tíz-
évesnél hosszabb szériát értek meg. Egy sikeres
produkció pár év alatt megtérülhet csak a jegy-
bevételből. Egyes felmérések szerint átlagban
minden tizenkét bemutató közül egy nyeresé-
ges, kettő-három nullszaldós, és a többi
ráfizetéses. E statisztika ellenére a show-
business valójában hatalmas üzleti vállalkozás,
lehetőség extraprofit szerzésére. Ez a
mozgatórugója az „angyalok" létének és a
vállalkozókedv fennmaradásának.

A Broadway és a West End sajátossága, hogy
a jegyeket már a bemutató előtt árulni kezdik.
Cameron Mackintoshnak, New York és London
egyik legismertebb producerének (Az Operaház
fantomja, a Nyomorultak, a Macskák, a Miss Sai-
gon és még rengeteg híres előadás fűződik a ne-
véhez) sikerült bizonyítania, hogy az alapos és
módszeres marketing igazán hasznára válik a
produkcióknak. A Nyomorultak komoly siker volt
Londonban, majd nyolc héten át ment telt
házakkal a Kennedy Centerben, tehát
nyugodtan el-mondhatjuk, hogy nagyon jó
hírverése volt, mi-előtt a Broadway műsorára
került. De az elővételben eladott tizenkétmillió
dollár értékű jegy-mennyiség így is figyelemre
méltó eredmény. El-lenpéldaként említhetjük a
Macskákat, amely hasonló előtörténet után az
elővételben elkelt jegyekből csak hétmilliót
könyvelhetett el. A különbség könnyen eredhet a
más módszerrel folytatott marketingből is: a
Nyomorultak esetében a jegyeket már tíz
hónappal a premier előtt terjeszteni kezdték, míg
a Macskák esetében csak öt hónappal
korábban. Ezenkívül bevetettek egy
hatszázezer dolláros propagandakampányt, ki-
adták Amerikában is a brit szereposztást bemu-
tató albumot, megjelent a Victor Hugo-regény új
fordítása, borítója az előadás egészére válasz-
tott logóval, és ezt nagy mennyiségben terjesz-
tették a könyvesboltokban, valamint más, az elő

adással kapcsolatos termékeket is piacra dob-
tak. Nincs ebben semmi új vagy szokatlan, leg-
följebb az, hogy valóban megcsinálták!

A jegyeladáson kívül vannak egyéb bevételi
források is. Ilyenek a másodlagos jogok kategóri-
ájába tartozó tévé-, video-, film-, kazetta- és le-
mezkiadások. További bevételi lehetőséget kínál
a kereskedelmi felhasználású termékek készíté-
se és forgalmazása - ide tartozik minden olyan
tárgy, amely a darab valamelyik alakját jeleníti
meg, valamilyen, a darabban előforduló nevet
vagy a mű címét, logóját használja fel, esetleg
más módon kapcsolódik a darabhoz vagy annak
címéhez. Ezeket a termékeket országosan, sőt
világszerte forgalmazzák, s a bevétel több tízmil-
liós nagyságrendű lehet; ehhez képest az adott
darab előadási jogának külföldi engedélyezése
szinte csak aprópénznek számít a producer és a
jogtulajdonosok számára. A két színházi központ
sok szállal kötődik egymáshoz, a nagyobb pro-
dukciók többsége megjelenik a másik város üz-
leti színházaiban is, általában azonos producer
égisze alatt. Az igazi sikereket színpadra állítják a
világ más nagyvárosaiban is, a Nyomorultakat
több mint negyven helyen játszották, és minde-
nütt ugyanolyan feltételek mellett vitték színre. A
világ üzleti színházaiban lényegében a Broad-
way és a West End produkciói ismétlődnek meg,
s ez az eredeti színreállítóknak is újabb bevételt
jelent.

A fentiekből az derül ki, hogy nem véletlenül
van csak két központja a világ kereskedelmi
színjátszásának, hiszen az ő piacuk szinte az
egész világra kiterjed. Saját országukban is ak-
kora nézőszámmal rendelkeznek, amely - a
magas költségek ellenére is - lehetővé teszi
profit kitermelését, aminek, mint láttuk, nemcsak
jegybevételi forrása van. Természetesen az
igazsághoz hozzátartozik, hogy az előadások,
főleg a zenés műfajban, hihetetlenül magas szín-
vonalon valósulnak meg; megtekintésük után a
néző úgy érzi, érdemes volt megvenni a drága
színházjegyet.

1992-ben Budapest tizenhét jelentősebb
színháza hatezer-négyszáz előadást tartott; az
eladott 2,7 millió jegyből 456,8 millió forint jegy-
bevételre tett szert. A színházi „iparnak" több
minta fele a fővárosban működik. Az átlagjegyár a
kétszáz forintot sem érte el. Az egy színházlá-
togatóra jutó költségvetési támogatás ezer forint
körül volt; hasonló működési költségek mellett
ennyit kellett volna kérni átlagosan egy színház-
jegyért, ha nincs állami támogatás. Nincs az az
„angyal", aki ilyen körülmények között kockáz-
tatná a pénzét. Ez nem jelenti azt, hogy lehetet-
len üzleti vállalkozásban létrehozni egy-egy ki-
sebb produkciót, csak azt, hogy a lehetőségek a
teljesen üzleti jellegű színház létrehozására na-
gyon korlátozottak.


