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zőtér láttán - és újra meg újra megnyilvánulá-
si lehetőséget kapott. A színháznak újfajta
kommunikációs kapcsolatot kell kialakítania a
társadalommal, a közönséggel.

Kikből áll a közönség, milyenek az elvárá-
sai? Valójában még azt sem tudja senki pon-
tosan, hogy Budapesten az évente eladott két
és fél millió színházjegyet hány ember vásá-
rolja meg. Az e tárgyban napvilágot látott nyi-
latkozatokban mindenki csak a megérzéseire
hivatkozhat, konkrét felmérésre nem, mert
ilyen nincsen. Tudtommal egyetlen budapesti
színház vette magának a fáradságot, hogy
szociológiai felmérést készíttessen a közön-
ségéről. Ők valószínűleg tudják, hogy a szín-
ház egy adott piacon működik, és a potenciális
fogyasztót meg kell ismerni.

Piac, fogyasztó - most bizonyára többen
felkapják a fejüket: csak nem valami áruról van
szó? Néhányan felidézik magukban a nyolc-
vanas évek sajtóvitáit az „áru-e a kultúra?" té-
mában. Az elmúlt évek eseményei egyértel-
műen választ adtak a régi vitára - áru, de na-
gyon speciális áru. Gondoljuk végig! A színhá-
zi előadás felfogható olyan szolgáltatásnak,
amely lényegében nem tárgyiasult, és nem
eredményez tulajdonjogot semmi felett. Olyan
szolgáltatás, amelyet emberek nyújtanak más
emberek számára. Az előadása néző kulturá-
lis és esztétikai igényét elégíti ki - ez a szín-
házjegy ellenértéke. A jegy a piacon áruként
jelenik meg, értéke azonban társadalmi és
nem fizikális tulajdonságában rejlik. A
színházjegy az adott időpontban - és csakis
akkor - hordozza annak a társadalmi
viszonynak az értékét, amely a közönség és a
színház között létrejön; az előadás után
értékét veszti. Ez a sajátos tulajdonsága
egyben meghatározza a piaci helyzetét.
Egyszóval a színházi előadás rendelkezik az
áru bizonyos jegyeivel, piaci eszközökkel
lehet és kell kezelni. A színházak ennek
szükségességét nem ismerték fel idejében
(sokan még ma sem látják át), és töretlenül
hittek a bőkezű állami mecenatúrában.

A támogatás reálértékű csökkenése a szín-
házak többségét a szponzorvadászat ösvé

nyére terelte. A kezdeti vadkapitalista állapot-
ban még működött a személyes kapcsolatok
rendszere, de nem véletlen, hogy napjainkra
csak két fővárosi színháznak van állandó
szponzora. Ilyen körülmények között nehezen
érthető, mire alapozta a Művész Színház azt a
stratégiát, hogy negyvenmilliós szponzor-
pénzt gyűjt össze, és évente másfél millió fo-

rintért eladja a páholyait. Szerény vélemé-
nyem szerint ekkora összeget Budapest
összes színháza sem képes szponzoroktól
be-gyűjteni. A közönség és a szponzoráció
kérdése szorosan összefügg, hiszen a
szponzor nem mecénás: a támogatás fejében
akar valamit (például reklámot), és a színház
csak az egyik eszköz, az egyik média ebben
a folyamatban. A szubvenció (legyen bár
forrása akár a központi, akár az
ónkormányzati költségvetés) ugyancsak nem
lehet független a közönségtől. Egy színház
csak tele nézőtérrel igazolhatja vissza a
támogatás jogosságát. Ez pedig nem könnyű
feladat. A tömegek szín-házba vezénylése, a
„vatta" a távoli múlt; most valami másra van
szükség.

A nyugat-európai és az amerikai színházak
évtizedek óta komoly hangsúlyt helyeznek a
jegyforgalmazásra és a közönséggel való
kapcsolat kiépítésére. Ezt olyan tudatos mar-
ketingtevékenység alapján végzik, amely
hétköznapi termékek és szolgáltatások
esetében már hazánkban is általánosnak
tekinthető, de színházi területen még
gyerekcipőben jár.

A Művész Színház által felkorbácsolt hullá-
mok, a finanszírozás zűrzavara jó apropó arra,
hogy a marketing fontosságára irányítsa a fi-
gyelmet; a marketingre, mint olyan lehetőség-
re, amely független a szubvenciótól, és köz-
vetlen hatással van a színház-közönség vi-
szonyra.

színház válságban van - ezt sokszor
mondták az elmúlt évtizedekben, de
többnyire a kritika állította, és az előadá-
sok művészi színvonalára utalt. Most
azonban másról van szó. A Művész

Színházban történtek csak a jéghegy csúcsát
tárták a közvélemény elé. A szakma régóta
tudja, hogy baj van - nem vagy nemcsak a
Művész Színházzal, hanem a finanszírozási
és színházi struktúrával. A színházaknak és
fenntartóiknak (tulajdonosaiknak) közös fele-
lőssége, hogy a helyzet idáig fajult. A szakmát
és annak képviseleti szervezeteit sokszor éri
az a vád, hogy képtelenek egységes álláspon-
tot képviselni. Ez pedig természetes, hiszen a
szakmán belül rengeteg ellenérdekeltség is
létezik.

A jéghegy csúcsa talán eléggé kiugrik ah-
hoz, hogyne lehessen átnézni fölötte, hogy az
illetékesek nekilássanak végre a színházakat
már-már elöntő problématenger kimeréséhez.

Aki minimális közgazdasági ismeretekkel
rendelkezik, tudja, hogy ha a makrokörnyezet
megváltozik, akkor az egyes szervezeteknek
alkalmazkodniok kell, különben elbuknak.
Miből gondolták és gondolják ma is sokan,
hogy a színház kivétel? Ha meg akarjuk tartani
Európában is jelentősnek számító
színházkultúránk sokszínűségét, akkor
kultúrpolitikai és nem pártpolitikai döntéseket
kell hozni olyan kérdésekben, mint például az
állami és a helyi önkormányzat feladata a
színházfinanszírozásban. Ideje figyelembe
venni a néző igényeit és elvárásait: a kulturális
bizottság döntse el, hány művészszínházra
van szüksége a közönségnek. Higgyék e az
illetékesek, hogy a nézők tóbbsége nem tud
és nem is akar különbséget tenni kommersz-
és művészszín-ház között. Jó előadásokat
akar látni - műfajtól, színháztípustól
függetlenül.

Az elmúlt évek eseményei nem múltak el
nyomtalanul a színházak felett sem. Véget ért
az a hosszú korszak, amelyben néhány dilet-
táns a művészet köpenyébe burkolózva fity-
málóan szólhatott a közönségről az üres né-


