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Egy idő óta harsányabban tapsolok -
tudományos meggyőződéssel. Közgazdász
kutatóként az előadóművészeteket is
tanulmányozom így nézői elismerésem
nemcsak a színészek, rendezők, ivók
művészi teljesítményének szól.. Tapsolok
azért is, mert az előadóművészetek
létrehozóinak vállalniuk kel], hogy a.
plakátok mellé nem akaszthatják ki a
gazdasági, szervezeti , szabályozási gon-
dokat - amelyek égető szorítással tapad-
nak rájuk, mint Hérakleitoszra a Nesz-
szosz vérébe áztatott ing. Igaza van
Rothnak - megállapítását most a pró-
zai színházra is kiterjesztve aki a Z e n e é s

üzlet című könyvében azt írta, hogy „Az
egyszerű opera- és hangverseny-látogató,
aki pompás kiáll ítású szín-padot lát és
kitűnő előadásokat hall , talán sohasem
tudja meg, hogy a csillogó homlokzat
mögött micsoda szegénység honol; de a
szomorú valóság azért bizony
befolyásolja a zenekarok össze-tételét és
repertoárját. .." Bizony befolyásolja -
különösen akkor, ha rekonstrukcióra
várva a kiállítás sem pompás és a
homlokzat sem csillogó ...

Talán kevesen tudják, hogy az előadó-
művészetek esztétikai-művészeti gondjait
érintő, vi lágszerte. fel-felébredő vita ár-
nyékában egy színházi-gazdaságtani esz-
mecsere is kibontakozott. Olyannyira,
hogy az elmúlt két évtizedben bő és
jelentős szakirodalom alakult ki, elsősor-
ban angol és orosz nyelven, de francia,
német, lengyel, szlovák és spanyol nyelvű
hozzászólásokkal is. E z a vita és
szakirodalom nem a siker esztétikai titkát
kutatja, hanem gazdasági feltételeit és
társadalmi mozgásterét vizsgálja, első-
sorban a gazdasági-statisztikai eszközök-
kel megragadható intézményi feltételeket
elemezve.

Közgazdászok, szociológusok az alábbi
kérdésekre keresünk választ: kik, milyen
mértékben és milyen indokokkal
finanszírozzák az előadóművészeteket; mi
jellemzi a költségek alakulását.; milyen
általános törvényszerűségek és sajá-
tosságok fedezhetők fel a színházi, zenei
kultúra finanszírozásában; mennyiben
függ a gazdálkodás az adott szín-

házi közösség művészi teljesítményétől es
mennyiben más tényezők (méret, műszaki
állapot, a színházművészet társadalmi
helyzete, politikai megítélés, gazdasági
szabályozás stb. ) függvénye? Röviden: a
kereslet és kínálat, az alkotás, terjesztés
és befogadás közgazdasági, szociológiai
összefüggéseit akarjuk megismerni.
(Segítség-ül híva e három utóbbi
kategória közgazdasági megfelelőire
terme-lés, elosztás, fogyasztás -
kialakított vizsgálati metódusokat is.)

Hazánkban az elmúlt évek során a ne-
hezebb gazdasági helyzetben a művelő-
dés - és különösen a művészetek és
művészeti intézmények - gazdasági meg-
ítélésében több ellentmondás és ellent-
mondó nézet került felszínre. Átfogó
kutatások hiányában előfordult, hogy
olyan félhivatalos elemzések is születtek,
amelyek például az előadóművészetek.
sajátosságait nem véve figyelembe, merev
pénzügyi --- és nem közgazdasági -
szempontok szerint ítélkeztek. Talál-
kozhattunk olyan megállapításokkal,
amelyek a művelődéspolitika általános
céljaival ellentétesek, gazdaságpolitikai
szempontból megkérdőjelezhetők és
egyes esetekben közgazdasági képtelen-
ségek. Egy vélem, hogy a nehezedő
gazdasági körülmények között mindent
meg kell tenni azért, hogy a „gazdaság" és
a „kultúra" más nyelven beszéléséből
származó feszültséget csökkentsük.. Igen
fontos, hogy a kulturális szféra és ezen
belül az előadóművészetek -- reális, a
társadalmi-gazdasági újratermelés egésze
szempontjából történő megítélésére töre-
kedjünk; a hosszabb távú nemzetgazda-
sági szempontokat juttassuk érvényre a
pillanat mindenkori kényszerpályáival és
bürokráciájával szemben. Ehhez persze
fel kell tárni a „színházi válság" struk-
turális összetevőit is. Mert nem múló
divat nálunk sem s z í n h á z i válságról
vitázni ..

„Idestova fél evszázada a színház és a
színművészet permanens válságban van,
Illetve virágzásban és válságban egyszer-
re..." - állapította meg Nagy Péter.
Czímer József szerint az 1970-es évek
elejének színházi vitájához kapcsolódó
írások .. azt sugalmazták, hogy szín-házi
életünkben ha nem is válság, de valami
baj van ... A válság szónak ma nem dől be
senki, a színház évszázadok óta ebből él .
És válságról nem is lehet beszélni, amíg a
színház jelenlegi szentháromságából - író,
előadás, kö-
zönség az egyik, a kozönség erről
nem hajlandó tudomást venni és jól ér-

zi magát a színházban...". Az utolsó
mondat egy lényeges sajátosságra muta-
tott rá: arra, 'hogy ez a válság nem ír-ható
le a hagyományos sémával. Az ipari,
gazdasági világban ugyanis „válság-
ágazatoknak"' azokat az ágazatokat ne-
vezik, amelyek termékeire nincs meg-
felelő kereslet, illetve az adott körülmé-
nyek között a termékek nem állíthatók
elő gazdaságosan. Nálunk a színházak
iránt eleddig túlkeresletez tapasztaltunk, s
a gazdaságosságot meg eleve más megkö-
zelítésben kell vizsgálni. Szükséges itt
Várkonyi Zoltán 1975-ben feltett kér-
désére emlékezni: „Kérdem én, mire
válaszoljunk? Ki írta le világosan, vitára
méltóan, hogy egyáltalán miféle válság
van. Műsorpolitikai, látogatottsági,
eszmei, rendezői , stílusbeli vagy miféle
válság ...(Az előzőekben a V é l e m é n y e k ,
v i t á k a s z í n há z m ű v é s z e t ü nk r ő l c í m ű

című , a Kossuth könyvkiadónál 1 983-ban
megjelent kötet tanulmányaiból idéztem,
a 2 4 1 . , 187. és a 136. oldalról.)

Nos, az előadóművészetekkel kapcso-
latos gondok világos leírásához szeretnék
hozzájárulni a kereslet és kínálat
statisztikai elemzésével, a finanszírozás
és gazdálkodás jellemzőinek rendszeres
áttekintésével.

A feszültségek gazdasági dimenziójá-
nak teljes megismeréséhez, az okok
feltárásához és az előzőekben megfogal-
mazott kérdések megnyugtató megvála-
szolásához elvileg olyan elemzéseket kel-
lene végezni, amelyek során a
művészetpolitikai koncepciót, a
műsorpolitikát, az irányítást, az objektív
adottságokat (épület, műszaki állapot és
felszereltség, társadalmi-gazdasági
környezet, vonzás-körzet stb.), a
foglalkoztatott munka-erőt, a pénzügyi
ráfordításokat, a gazdálkodási
mechanizmust, a szabályozást, a
produkciókat jellemző mutatókat, va-
lamint a politikai, kritikai és közönség-
reagálásokat vetjük egybe. Mindezt lehe-
tőleg színházanként, hiszen egyrészt tud-
juk, hogy hazánkban nincs két egyforma
paraméterekkel jellemezhető színház;
másrészt azt is tudjuk, hogy igen nagyok
a színházi ellátottság területi különbségei.
Ma már lenne lehetőség egy ilyen, bár
költséges, de a mennyiségi és minőségi
változókat egyaránt tartalmazó, sok
tanulságot ígérő elemzés elvégzésére.
(Külföldről is tanulható módszerekkel és
számítógépes feldolgozással.)

A mostani elemzés során minderre
természetesen nincs módom. Csupán arra
vállalkozom, hogy a legegyszerűbb
statisztikai eszközükkel, külön speciális



adatgyűjtés nélkül végezzek analízist.
Rövid kitekintés után a lehetőségek ta-
lálkozását, a kereslet és kínálat statisztikai
tendenciáit mutatom be. Majd a
finanszírozás szerkezetének elemzése át-
vezet a színházi gazdasági mechanizmus
egyes elemeinek vizsgálatához. Az össze-
foglalásban - kiegészítésekre és vitákra
sZámítva - rögzítem a hazai színházi élet
gazdasági dimenziójával kapcsolatos
meggondolásaimat.

Kitekintés

Tudomásom szerint a konkrét intéz-
ményvizsgálatokon alapuló nemzetközi
viták sorát az előadóművészetek gazda-
sági dilemmájával foglalkozó „Baumol-
Bowen jelentés" nyitotta meg, az 1960-as
évek közepén az USA-ban. Ebben a kö-
zösségi támogatás szükségességére mu-
tattak rá. Azóta a színház-, zene- és tánc-
művészet gazdasági elemzésével, a finan-
szírozás, működtetés, menedzselés prob-
lémáival tanulmányok, kötetek és kon-
ferenciák sora foglalkozott. A mű-
velődésgazdaságtan szakirodalma című
könyvemben - KSH, 1981, Könyvtár és
Dokumentációs Szolgálat - 1
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áttekintettem és összefoglaltam - pontos
forrásmegjelöléssel - ezt a szakirodalmat
is. Az időközben olvasott kül-földi
irodalom csak megerősíti az akkori
következtetéseket. A kutatási irányok
szempontjainak tárgyalása nyilván na-
gyobb terjedelmet igényelne, így most
csak az alapvető meggondolásokat és kö-
vetkeztetéseket foglalom össze.

Az előadóművészetek gazdasági gond-
jainak összetettségét és lényegét tömören
fejezi ki Roth: „Sok eszes fő és sok
szorgos kéz kell ahhoz, hogy a muzsika
eljusson a tömegekhez... A
legkülönfélébb dolgoknak - a műszaki
haladásnak, a műveltség terjedésének, a
tömegkommunikációs eszközöknek és a
valódi lelkesedésnek - az összejátszására
volt szükség annak a szörnyűségnek a
létrehozásához, hogy a muzsika egy ha-
talmas iparág tömegprodukcióban elő-
állított terméke lett. Óriási nemzetközi
vállalkozássá fejlődött, amely több száz-
ezer embert foglalkoztat: művészeket,
technikusokat, ügyvédeket, kereskedőket,
iparosokat, megszállott hivőket és hideg
fejű spekulánsokat - sokszínű világ ez,
amelyben a fennkölt eszmények földhöz
ragadtan gyakorlati célokkal érintkeznek,
az »amour des lettres « az »exprit des
affaires «-rel ." (E. Roth: Zene és üzlet.
Zeneműkiadó, Bp. 1972. 44. és 29. p.) Az
alapvető gyakorlati finanszírozási

probléma persze ennél konkrétabb. A
művészetek története egyértelműen bi-
zonyítja, hogy a komoly műfaj csak
közösségi gazdasági támogatással tudott
megélni. A külföldi és hazai gyakorlatban
nem véletlenül alakult ki az, hogy a
színházak jelentős része a költségvetési
gazdálkodási rend szerint működik. Ez azt
jelenti, hogy a közösség elismeri: a
komoly műfajú előadóművészetek kí-
nálatát bizonyos mértékig függetleníteni
kell a mindenkori fogyasztói fizetőképes
kereslettől. A színházak egyik alapvető
feladata kétségtelenül az, hogy kielégítsék
a munkájuk iránti - fizetőképes
keresletben is kifejeződő - rövid távú
lakossági szükségleteket. A másik alap-
vető feladat: a mindenkori működtető,
fenntartó közösség, a társadalmi-szellemi
újratermelés, a nemzet hosszabb távú ér-
dekeinek meg felelő szükségletteremtés.

Az önfinanszírozó képtelenség az em-
lített jelentés publikálása óta - ill. a
Szovjetunióban időben ugyanakkor, de
attól függetlenül - váltott ki fokozottabb
közgazdasági-szakmai érdeklődést. Miért?
Kiderült, hogy jelentősen nőnek a fajlagos
költségek - tehát az egy elő-adásra, egy
bemutatóra, egy látogatóra vetített
ráfordítások -, miközben a jegybevétel
nem nőhet ennek megfelelő mértékben.
Tehát: mélyülő szakadék keletkezik a
reálköltségek és a produkcióból származó
bevételek között, a deficitet növekvő
mértékben kell közösségi (alapítvány,
központi állami támogatás, tanácsok
támogatása, gazdag mecénások) forrásból
finanszírozni. Két kérdés vetődött fel: I.
Mivel magyarázható a fajlagos költségek
növekedése? z. Miért nem növelhető az
önköltség növekedésével párhuzamosan a
fizetőképes kereslet és a jegybevétel?

Az önköltségnek és a fajlagos költsé-
geknek a növekedését több tényező
együttesen magyarázza. A színházak „ter-

melékenysége" nem értelmezhető és nem
növelhető az iparhoz, a mezőgazdasághoz
vagy a szolgáltatások egy részéhez ha-
sonlóan. Egyrészt az előadások futó-
szalagon nem szaporíthatók, nem lehet
naponta többször játszani stb. Másrészt a
technikai fejlődés nem munkaerőt
megtakarító, hanem több munkaerőt
igénylő jellegű (éppúgy, mint az egész-
ségügy vagy az oktatás terén). Ugyan-
akkor a színvonal emelése és a választék
bővítése is csak több munkaerő (író,
rendező, színész és technikai-gazdasági
személyzet) bevonásával képzelhető el.

Az átlagbérek ill. átlagjövedelmek -

mint ismeretes - egy-egy nemzetgazda-
ságban hosszabb távon az átlag termelé-
kenység növekedésével vannak össze-
függésben. A színházak produkcióinak
száma (kibocsátása, „output"-ja) objektív
korlátokba ütközik (székhelyen az
előadások és a látogatók száma egy bizo-
nyos szint fölé egyszerűen nem emelhető),
ugyanakkor a béreknek és egyéb személyi
jellegű kiadásoknak legalább az
inflációnak vagy az átlagbéreknek, illetve
átlagjövedelmeknek megfelelően kell
növekedniük. A gyakorlatban magasabb a
szint, ebben a művészek jövedelemhez
kötődő presztízse mellett az is lényeges
tényező, hogy más értelmiségi
szakmákhoz viszonyítva nagyobb az élet-
mód által megkövetelt rezsiköltség.
Mindezek következtében az USA-ban,
Nyugat-Európában és Ausztráliában ké-
szült elemzések szerint az output növe-
kedési üteme kisebb, mint a bér jellegű
kiadásoké, így ennek üteme eleve növekvő
fajlagos ráfordításokat eredményez.

Az infláció a színházakat igen keményen
érinti. Az energia, anyag és szolgál-tatás,
árak emelkedésének hatása minden
esetben azonnal lecsapódik a színházak-
nál. Itt még inkább érvényesül az előbbi
összefüggés : az output nem növelhető, a
dologi kiadások viszont egyre nagyobbak;
következésképpen nőnek a fajlagos
költségek. A minőség emelésé-nek és a
kínálat bővítésének követelménye,
továbbá a televízióval és más művelődési,
szórakozási kínálattal való verseny is a
dologi kiadások növekedését váltja ki.
Nehezíti a színházak gazdálkodását, hogy
a mecénás általában csak a „bejelentett"

áremeléseket ismeri el és hajlandó
pótlólagosan finanszíroz-ni; a színházat
viszont keményen érintik a burkolt
áremelések éppúgy, mint a másodlagos
elosztásban és a második gazdaságban
érvényesülő árnövekedések.

Most nézzük meg, miért nem növelhető
a fizetőképes kereslet és a jegybe-vétel?
Az előadásszám és a befogadóképesség
objektív korlátokba ütközik. A tájolás
elvileg növeli a fizetőképes keresletet, de
vizsgálatok tapasztalatai szerint pénzügyi
haszna (a székhelyen nagy és tartós
közönséggel rendelkező szín-házak
esetében) kétséges és a művészi színvonal
rovására megy. Nem kell szín-házi
szakembernek lenni ahhoz, hogy tudjuk: a
tájolás a székhelyi előadások (és így a
biztos fizetőképes kereslet) csökkenésével,
a társulat lestrapálásával jár. (A ritka,
felüdítő jellegű, szakmai tapasztalatok
szerzését és új közönség-



rétegek megismerését jelentő kivételektől
eltekintve.) igy színvonalcsökkenést és a
törzsközönség csökkenését válthatja ki. A
tájolás ugyanakkor növekvő költség-
tényezőt jelent, az esetek egy részében a
pénzügyi nyereséget felemésztik a
költségek. Tehát a nézők számának ilyen
hajszolása végül csökkenti a bevételt.
(Meggyőzően írnak erről például a
Szovjetunióban készült színházgazda-
ságtani elemzések.)

A színházjegyek árának az önköltség
növekedését fedező emelését a polgári
szakirodalom is képtelenségnek tartja. Ezt
egyrészt a sajátos színházpolitikai,
művészetpolitikai célokkal és a színház
társadalmi szerepével, másrészt elosztás-
politikai szempontokkal szokták indokol-
ni. Ez utóbbiak szerint a költségeket
fedező jegyárak vagy általában a magas
jegyárak csak a „gazdagok" által meg-
fizethetők. Az alacsonyabb jövedelmű
rétegek „eleve kizárását" a fejlett tőkés
országok művelődéspolitikája sem tartja
lehetségesnek. Figyelembe veszik ugyan-
is, hogy a nézőknek a színházi előadás
nemcsak a jegy árába kerül! A szín-házzal
törvényszerűen pótlólagos közlekedési
(külterületen lakók; vonathoz, távolsági
buszhoz sietők taxiköltsége) fogyasztási és
szolgáltatási (gyermekek felügyelete)
költségek merülnek fel. Továbbá - éppen
az alacsonyabb jövedelműek körében élő
felfogás szerint - a „színházképes öltözet",
az átöltözés (hazarohanás) is pénzbe kerül.
A színház egyéni költségeit ezek
együttesen jelen-tik, így a jegy árának
emelése nem önmagában, hanem egy láncolat
részeként, egy adott árkörnyezetben érzékeny
elem! Ha ez az árkörnyezet a fogyasztási
(és szolgáltatási) alapszükségletek árának
inflációja, akkor a színházjegyek kis
mértékű emelkedése végső soron az
összbevétel csök-kenését válthatja ki.
Ugyanis ha éppen akkor emelkedik a
jegyek ára, amikor a lakosságot egyébként
is radikálisan érinti az infláció - gyorsan
negatív irányban változhatnak a színházba
járási szokások. Különösen a színházi kul-
túrával éppen csak ismerkedő - rend-
szerint alacsony jövedelmű - rétegek és
általában a hátrányos helyzetűek esetében.
Külföldön több árrugalmassági vizsgálatot
végeztek. Például egy 1975-ös hollandiai
elemzés szerint a belépődíjak
tízszázalékos emelése a látogatók
ötszázalékos csökkenéséhez vezetett.
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen folyamat az
összbevétel csökkenését okoz-hatja.

A jegybevételen kívüli (nem támoga-
tásból származó) saját bevétel a szín-ház
közönség előtti, székhelyi produkciójának
a függvénye. Például a tv-felvételek
lehetősége és az ebből származó bevételek
a székhelyi produkció színvonalának
egyenletességétől függ-nek. S mivel a
színházi produkció feltételezi a
közönséget -- sőt az adott szín-ház adott
társulata a törzsközönséget -, ezért egy élő
színház tömegkommunikációs
eladhatósága végső soron össze-függésben
van a székhelyi látogatottsággal.

Mindezek mellett azt is figyelembe kell
venni, hogy a színházzal kapcsolatos
művészet- és művelődéspolitikai cél-
kitűzések eleve magyarázzák a deficitet.
A célok egy része ugyanis magának a mű-
vészetnek a fejlődésével, a még be nem
vont rétegek bevonásával és az alacsony
jövedelműek (például ifjúság, nyug-
díjasok) művelődési szükségleteinek ki-
elégítésével, illetve az igények felkelté-
sével kapcsolatos. Dadamjan írására tá-
maszkodva (Áttekintés a
művelődésgazdaságtan szovjet szakirodalmáról
- Művelődéskutató intézet, 1982) és azt ki-
egészítve e célkitűzések az alábbi tőmon-
datokban foglalhatók össze:

- A színház társadalmi hatókörének
bővítési igénye megköveteli, hogy a kí-
nálat mennyiségben és minőségben tuda-
tosan meghaladja a realizált keresletet. A
közönség „optimális" szerkezetének
kialakítására való törekvés tehát vesz-
teséget növelő tényező.

- A társadalom különböző foglalkozás
szerinti rétegeinek és korosztályai-nak
bevonása megköveteli a különböző típusú
színházak működését; ebből a költséges
sztárok gyakoribb szerepeltetése éppúgy
következik, mint az igényes keveseknek
játszó színház iránti szükséglet.

- Az ideológiai és politikai feladatok
ellátása a kínálat és a realizált kereslet
közötti eltérést mindenkor feltételezi.

- A nemzeti kulturális hagyományok
megőrzésére és fejlesztésére való törek-
vés, illetve a külföldi áramlatok megis-
mertetése megköveteli, hogy a színházi
kollektívák finanszírozása bizonyos mér-
tékig független legyen a színház iránti
pillanatnyi, rendszerint a divat által moti-
vált kereslet nagyságától.

- A művészi színvonal tartása és to-
vábbfejlesztése megköveteli a kísérlete-
ket, a kockázatos bemutatók vállalását és
azt, hogy a kínálat minősége, mű-

vészi szintje mindenkor haladja meg a
tömeges keresletet.

- Mindig vannak fiatalok és kezdő
színházba járók: ez a tény megköveteli a
nagy tömegeket nem vonzó, kevés-szer
előadható klasszikus hazai és külföldi
darabok időnkénti felelevenítését. Ha-
sonlóan a rendezés és a színészi munka
fejlődése is igényli a klasszikusokkal való
erőpróbát.

- A repertoár állandó frissítése és bő-
vítése alapvetően fontos a törzsközönség
megtartása, új közönség bevonása és a
művészek alkotókészségének „ébren
tartása" miatt. A bemutatók egyben a
szépirodalmi alkotás, tehát a kortárs próza
ösztönzői is!

-- A kortárs hazai és külföldi darabok
bemutatását vállaló színház költségesebb és
kockázatosabb tehát eleve hitelt igényel.

- A színház gazdasági szempontból
sokkal inkább függ az egyes egyén telje-
sítményétől, mint bármely más intézmény.
Egyrészt a sztárok vonzó szerepé-ről van
szó. Másrészt arról, hogy például az
elkészült, de a kulcsszereplő
megbetegedése stb. miatt az adott évben
be nem mutatott darab az adott év költ-
ségvetését terheli, miközben bevételt nem
hoz és rontja a gazdaságosság mutatóit.

- A színészfoglalkoztatás a kulturális
áramlatok, a művészetpolitikai koncepció,
a darabválasztás stb. függvénye.
Törvényszerű a vendégrendezők, ven-
dégszínészek, külsősök foglalkoztatása; ez
egyébként az adott társulat megújulásának,
fejlődésének is fontos feltétele. Az
előzőekben vázolt célok költségeket
növelő és deficitet okozó hatása az esetek
többségében nem hárítható át az éppen játszott
repertoár fizetőképes keresletére. Költségeiket
annak kell vállalni, akinek, kultúrája
megőrzéséhez és torábbfejlesztéséhez kell a
színház: a nagyobb közösségeknek, a nemetnek.

A nemzetközi szakirodalom szerint a
színházak gazdasági válságát két, egy-
mást nem helyettesítő, hanem kiegészítő
stratégiával lehetséges megoldani. Az
egyik az állam, a közösség növekvő
részvétele a finanszírozásban. Itt tehát
nem az a kérdés, hogy támogassa-e vagy
sem - ezt csak kultúraellenes személyek és
a színházi gazdálkodás analfabétái
kérdezik. Az igazi kérdés az, hogy milyen
mértékben támogasson az állam, hol van a
támogatás határa avagy optimuma.
Pontosabban fogalmazva: a mecénás és a
színház közötti megegyezés alapján
kialakult műsorpolitikai koncepcióhoz és
műsorstruktúrához szükséges költség



hány százalékát adja a mecénás, és
mennyit kell a színháznak kigazdálkodni.
I la a támogatást a produkcióhoz
nyújtandó hitelnek fogjuk fel, akkor a
kérdés úgy is megfogalmazható, hogy
mennyi hitelre van szüksége a színház-
nak az ideológiai-politikai és a szak-mai-
művészeti szempontok érvényesítéséhez,
illetve mennyi az az optimális hitel,
amellyel maximális saját bevételre tud
szert tenni. A másik kérdés az, hogy mit
finanszírozzon a mecénás: az intézményt
(jelenleg például hazánkban döntő
mértékben ezt teszi), a tevékenységet
(tehát egy-egy produkciót, irányzatot
stb.), egy-egy közönségréteget (például
olcsó ifjúsági jegyek, színházi nevelés,
propaganda), az állandó költségeket, a
művészeket stb.

A túlélés másik stratégiája az, hogy
ésszerű szabályozással a színházat „kó-
cerájból" gazdaságilag racionálisan és pa-
zarlásmentesen működő szervezetté,
„üzemmé" kell tenni: a gazdasági ra-
cionalitás és elemzés eszközeinek fel-
használásával, a színház művészeti in-
tegritásának sérelme nélkül. Itt alapvető-
en színházszervezési, vezetési és tervezé-
si módszerekről van szó - a belső
racionalitás fokozása érdekében.

Az elvi szempontokat és a racionális
üzemmenet, szervezés módszereit is meg-
tanulhatjuk a külföldi tapasztalatokból -
de csak saját valóságunk, a mi „em-
píriánk" alapos ismeretében. Nézzük meg,
hogy az általános tendenciák milyen
sajátosságokkal érzékelhetők nálunk !

A lehetőségek találkozása

A kereslet és kínálat összefüggéseinek és
tendenciáinak elemzésével elvileg a kö-
vetkező kérdésre keressük a választ: hol,
hogyan, mit, milyen mennyiségben, milyen
minőségben, milyen feltételekkel vásárolhat a
potenciális néző, és kikből tevődik össze a
nézők tényleges tömege? Az alábbiakban csak
a kérdés egyes részeire tudok válaszolni -
így például az igen izgalmas „mit" és
„milyen minőségben" problémáját nem
érintem; a „hogyannal" kapcsolatos
műszaki-technikai szempontokat sem
tárgyalom, illetve csak a tanulmány egy
későbbi részében, a művészeti fejlődés és
a műszaki feltételek összefüggése
kapcsán.

A valóság megismeréséhez a statisztika
igen hasznos eszköz - de a félreismeréshez
is készségesen rendelkezésre áll. Óvatosan
kell hát bánni vele, mindenekelőtt azt
tisztázva, hogy ponto-

san mire is vonatkozik - mit tartalmaznak
a számok és mit nem. Kénytelen vagyok
ezért egy rövid módszertani áttekintést
ideiktatni. Erre azért is szükség van, mert
a tanulmányt közlő SZÍNHÁZ érthetően
nem vállalkozhat az elemzések hátteréül
szolgáló terjedelmes táblázatok
bemutatására. Itt jegyzem meg, hogy
írásom eredeti bővebb változata a
Színházi Dolgozók Szakszervezetének
megtisztelő felkérésére készült, s a
korlátozott példányszámú stencilezett
dolgozat a számos összesítő táblázatot is
tartalmazza.

Az adatok forrása a Művelődési Mi-
nisztérium Tudományszervezési és Infor-
matikai Intézetének (1980-ig: Kulturális
Minisztérium Egyetemi Számítóköz-pont)
az adott évre vonatkozó .Statisztikai
Tájékoztató Színpadi Szórakoztatás című
kötete.

A színházművészet gazdasági elemzése
során két különböző szempontot kell
érvényesíteni. Az egyik a látogatói
szempont, amikor azt vizsgáljuk, hogy a
látogató, a néző mit, hol és hogyan
kaphat. A nézőt nem érdekli, hogy ki a
színház fenntartója, hogy anya-, kama-ra-
vagy stúdiószínházról van-e szó. Ezért
fontos, hogy vizsgáljuk a szín-házi
lehetőségeket, ezek területi elosztását, s
ne csak azt nézzük, hogy például a
budapesti és vidéki színházak hány
előadást tartottak és hány néző előtt,
hanem azt is, hogy Budapesten, a
városokban és a községekben hány szín-
házi előadás volt (függetlenül a társulat
hovatartozásától) és hány látogató te-
kintette meg ezeket.

A másik az intézményi szempont, ami-
kor fenntartók, működtetők szerint a
színházat mint gazdasági-szervezeti egy-
séget, mint intézményt vizsgáljuk. Noha a
látogatók szempontjából egyáltalán nem
mindegy, hogy a Nemzeti Szín-háznak
vagy a Vígszínháznak van-e ka-
maraszínháza, a gazdasági elemzés során
kénytelenek vagyunk az anya-, kamara-és
stúdiószínházakra vonatkozó adatokat egy
színházként kezelni. Ugyanis csupán a
befogadóképességre, az elő-adások
számára és a látogatók számára vonatkozó
adatok különíthetők el, a gazdasági adatok
már nem. Ez a kényszerű összevonás az
országos elemzést nem torzítja, a
tendenciákat nem változtat-ja meg,
ugyanis végső soron intézményhez,
szervezeti egységhez kapcsolódó fajlagos
mutatókat, növekedési ütemeket,
megoszlásokat vizsgálunk. Nyilván nem
lenne megengedhető egy ilyen össze-

vonás akkor, ha a műszaki feltételeket, a
színházba járás szociológiai-lakóhelyi
összetevőit elemeznénk, vagy például
befogadásszociológiai analízist végez-
nénk. Ezekben az esetekben ugyanis az
adott épület (ennek elhelyezkedése, fel-
szereltsége), illetve az épülethez mint
méretében is meghatározott közösségi
térhez való viszony is fontos.

Az idősoros elemzésnél mindig kulcs-
kérdés a periódus helyes kiválasztása. Az
intézmények és adatok adminisztratív
átcsoportosítása ugyanis lényegesen
megváltoztatja az idősorok tartalmát,
miközben a valóságban esetleg semmi
nem változott. Például a hivatalos sta-
tisztikai kiadványokban a színházi elő-
adások száma és a látogatók száma adat-
ban 1969-ig benne vannak a külföldi
társulatok Magyarországon tartott elő-
adásainak illetve a színházban tartott más
rendezvényeknek (például zenei műsorok)
az adatai is. Nyilvánvaló, hogy az 1970
előtti és utáni időszak közvetlenül nem
hasonlítható össze.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy
országos adatokra épülő, idősoros elemzés
esetén mennyire megbízhatóak a kö-
vetkeztetések. Igaza volt dr. Székely
Györgynek, amikor az ország színházi
ellátottságával foglalkozó, 1960-ban ké-
szült tanulmányában az akkori igen
bonyolult, megyénként szervezetileg is
eltérő színházi helyzetben azt írta, hogy
„minden olyan következtetés, amely or-
szágos számokra épül, megbízhatatlan és
nem ad lehetőséget a perspektivikus
intézkedésre". Nyilvánvaló, hogy Sá-
rospatak vagy Székesfehérvár színházi
életéről nem sokat mond a Budapest vidék
típusú elemzés. A regionális szükségletek
perspektíváit ugyan nem, de a színházi
kultúra strukturális gondjait lehet és kell
elemezni országos adatbázison.

Noha más munkáim során az 1950-től
napjainkig rendelkezésre álló adatokat is
áttekintettem, az itt vállalt periódus 1978-
1982. 1978 azért lehet elemzési kezdő
dátum, mert ez a záró éve annak a
megelőző öt évnek, amikor még ötmillió
fölött volt a nézők száma, de még inkább
azért, mert ekkortól már nem működik a
Déryné Színház. Továbbá ez alatt az öt év
alatt egy olyan összehasonlítható színházi
struktúrával dolgozhatunk, amelyre a
statisztikai kiadványokban közölt
legteljesebb gazda-sági információk
rendelkezésre állnak. Az 1960--1978
közötti időszakban van-nak olyan évek,
amikor az itt tárgya-



landó gazdasági adatok egy része egyál-
talán nem lelhető fel, vagy csak igen nagy
költséggel, az eredeti kérdőívek
újrafeldolgozásával lehetne őket össze-
állítani.

A statisztikai kiadványok a Játékszín
adatait 1981-től a színházak között sze-
repeltetik. Mivel a Játékszín 1981 előtt is
működött a Magyar Cirkusz és Varieté
Vállalat keretében, s adatait a cirkuszok
adatainál közölték, a színházakra vonat-
kozó idősoros összehasonlítás megenged-
hetetlen torzítása lenne, ha adataival
1981-ben és 1982-ben megnövelnénk a
színházak adatait . Mivel visszafelé csak a
produkciók adatait lehetne a cirkuszoktól
elkülöníteni, a gazdaságiakat nem, így
nem visszafelé korrigáltam a szín-házak
idősorát, hanem 1981-ben és 1982-ben az
idősoros összehasonlíthatóság érdekében
kihagytam a Játékszínt. Nyilván ennek
adatai valamit változtatnának a fajlagos
mutatókon, de elemzéseim szerint az
alapvető tendenciákat nem módosítják.

Tehát: ha valaki összeveti az itt hasz-
nált alapadatokat a hivatkozott kötetek
adataival, akkor 1978-1980 között azonos,
1981-1982-ben némileg eltérő adatokat
talál . Ennek oka a játékszínnel
kapcsolatos meggondolás, illetve a Kör-
színház problémája. Ez utóbbit a sta-
tisztika 1981-ről a szabadtéri színpadok
között tartja nyilván. Az adatok időbeli
összehasonlíthatósága érdekében 1981-
ben és 1982-ben is a színházak között
szerepeltettem. Az Ódry Színpad a
statisztikai kiadványokban 1980-ig a
központi színházak között szerepel. 1981-
ben „vonal alat t" ; itt végig a köz-ponti
színházak adatai között szerepel-tetem, s
a fajlagos mutatók összesen sorainák
számításánál csak ott veszem ügyelembe,
ahol gazdasági adatai is van-nak.
(Amennyiben a forrásadatokkal
kapcsolatban kérdések merülnek fel, meg
tudom adni az egyes adatok eredeti
lelőhelyét oldalszám szerint.)

Ez a tanulmányom az előadóműrészeteknek
csak egy részét, a színházakat érinti. Itt nem
elemzem a szabadtéri színpadokkal,
fesztiválokkal, amatőrmozgalmakkal,
cirkuszokkal az Állami Opera-házzal, a
könnyű- és komolyzenével kapcsolatos
tendenciákat. (A Fővárosi Operetrszínház
és a vidéki színházakban tartott opera- és
operettelőadások --a statisztikai gyakorlat
miatt -- költségeikkel együtt benne
vannak az adatokban. A hazai zeneélettel
kapcsolatos elemzést a Kultúra és
Közösség című

folyóirat 1982/ 1-2 . számában közöltem,
A magyar zenekultúra statisztikai elemzése

1960-19 8 0 címmel. Felhívom az
érdeklődők figyelmét Breuer János kor-
rigáló kritikai megjegyzéseire a folyóirat
1982/5. számában.)

E mindenképpen szükséges kitérő után
most áttekintem a színházak befo-
gadóképességével, az előadások, bemu-
tatók és látogatások számával, a nézők
szociológiai jellemző ivel kapcsolatos sta-
tisztikai tendenciákat.
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Jelestés az Országgyűlés Kultúrális
Bizottságának (Kulturális Minisztérium,
1977. máj.) című dokumentum szerint az
akkor működő színházak kettő kivé-
telével a századforduló előtt épültek,
műszaki berendezésük teljesen elavult,
sok helyen életveszélyes, rekonstrukció-
juk elodázhatatlan. A színházak másik
része eredetileg nem színháznak épült, így
felújításuk szükséges a népgazdaság
teherbíróképessége függvényében. Az
azóta eltelt időszakban nem lebecsülendő,
de a felhalmozódott rekonstrukciós
szükségletekhez és területi ellátottsági
hiányokhoz viszonyítva még mindig nem
elegendő fejlődést regisztrálhatunk.
Folyamatos a rekonstrukció. Újra
„belépett" a Katona József Szín-ház, a
Madách Kamara. Győrben a Kis-faludy
Színház új épülete, Nyíregyházán a
Móricz Zsigmond Színház, Zalaeger-
szegen az Allandó Színház - ma Hevesi
Sándor Színház - (és tegyük hozzá: több
új művelődési otthonban a színházi elő-
adásra alkalmas, színpadtechnikával fel-
szerelt nagyterem) mind-mind növelték a
játszási helyek számát, a befogadóké-
pességet és így a lakosság választási
lehetőségét.

A színházak befogadóképessége 1978
1982 között 1687 férőhellyel bővült. (18
434-ről 20 121-re. Itt emlékeztetek a
módszertani megjegyzésekre: a játékszín
nélkül, amelynek befogadóképessége
1978-ban 364 volt és 1982-ben 534.) A
vidéki színházak befogadóképessége 14,3
százalékkal, a budapesti színházaké 4,8
százalékkal, az ország egészében 9,1
százalékkal növekedett. 1978-ról 1979-re
a bővülést a Kisfaludy Színház (Győr) új
épülete magyarázza. 1979-rő l 1980-ra a
csökkenés döntően az Ódry Színpad
befogadóképességének csökkentésével és
a Madách Kamara átépítésével magya-
rázható. 1981-re az 1457 férőhely-gyara-
podás mögött a Katona József belépése és
az Ódry bővülése (összesen 517), a bu-
dapesti tanácsi színházak férőhelyének

bővülése (284) és a vidéki színházak
befogadóképességének bővülése (pl.
Nyíregyháza: 491 stb.) áll. 1982-re a nö-
vekedést döntően a Madách Kamara
belépése magyarázza.

Budapesten 48-ról 53-ra (10,4 százalék-
kal), az ország egészében 17-ről 19-re
(11,8 százalékkal) nőtt a tízezer lakosra ju-
tó férőhely. .A látogatottság az eszmei ki-
használtság százalékában mindenütt ma-
gas, a budapesti tanácsi színházaknál
szinte egészségtelenül a plafonon van.
(Budapest: 97 százalék, vidék: 81,7 szá-
zalék 1982-ben.)

;A budapesti központi színházak által
tartott előadások száma 18,3 százalékkal,
a budapesti tanácsi színházak előadásai-
nak száma 3,7 százalékkal, az összes bu-
dapesti színház esetében 8,4 százalékkal, a
vidéki színházak esetében 9,6 százalékkal,
az ország egészében 8,z százalékkal nőtt
( 1 0 873-ról 1 1 770-re). A látogatók száma
(itt most az összes, tehát a fizető és nem
fizető látogatókról egyaránt szó van) a
budapesti központi színházak előadásain
35 százalékkal nőtt, a budapesti tanácsi
színházak előadásain 3,8 százalékkal
csökkent, az összes budapesti színház
esetében 3,1 százalékkal nőtt, a vidéki
színházak előadásain 2,1 százalékkal, az
ország összes színházi előadásán 2,8
százalékkal nőtt (5 001 877-

5140 951-re).
\ befogadóképesség és a látogatók

számának növekedési ütemét összevetve
azt látjuk, hogy a budapesti központi
színházak esetében a látogatók száma
jóval gyorsabban nőtt , mint a befoga-
dóképesség, ennek következtében az
eszmei kihasználtság mutatója 92,6 szá-
zalékról 96,3 százalékra változott. (E
mutató számításánál a központi színhá-
zak adatában 1981-ben és 1982-ben A

Játékszín adata is benne van, amelynek az
eszmei kihasználtsági mutatója 1981-ben
86 százalék volt .) A budapesti tanácsi
színházak esetében a befogadó-képesség
nőtt, a látogatók száma csökkent, ennek.
következtében az eszmei ki-használtság -
- noha az ország egészében itt a
legmagasabb, 1982-ben 97,1 százalék - az
időszak alatt romlott. Az összes budapesti
színházat együtt vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy a látogatók száma lassabban nőtt
(3,1 százalék), mint a befogadóképesség
(4,8 százalék), ennek következtében az
eszmei kihasználtság az 1978-as 99,1
százalékos ill. az 1981-es 100,6
százalékos szintről 97 százalékra esett
vissza. A vidéki színházak eseté-ben a
14,3 százalékos befogadóképes-



ség-növekedéssel szemben 2,1 százalékos
látogatószám-növekedés figyelhető meg,
az eszmei kihasználtság 81,7 százalék;
nagyobb mértékben 1980-ban csökkent.

Tehát: az ország egészéhen a látogatók
száma lassabban nőtt, mint a befogadóképesség,
a magas eszmei kihasználtsági mutatók,
valamelyest romlottak. Ebből az össze-
függésből persze még nem lehet messze-
menő következtetést levonni, de máris
figyelmeztető.

Az előadások és látogatók számának
eltérő ütemű növekedéséből (legnagyobb
az eltérés a budapesti tanácsi színházak
esetében) következően változott az egy
előadásra jutó látogatók száma. Az ország
egészében 460-ról 436 főre csök-kent,
tehát egy-egy előadást átlagosan 24 fővel
kevesebben néztek meg. A budapesti
központi színházak által tartott
előadásokon - mivel a látogatók száma
gyorsabban nőtt, mint az előadások száma
- nőtt az egy előadásra jutó látogatók
száma, viszont budapesti tanácsi színházak
előadásain 92,6 százalékra csökkent.
Vidéken ez a mutató 93,4 százalékra
csökkent. Az egy előadásra jutó látogatók
számának csökkenő tendenciája egyik
magyarázata a fajlagos költségek - később
még részletesen tárgyalandó -
növekedésének. Ebben persze az is lényeges
tényező, hogy nőtt a stúdióelőadások
száma; ezt a művészeti élet belső
mozgástendenciái és a rétegzett kö-
zönségigény egyaránt megkövetelte.

Eddig a színházak székhelye szerint
végeztem elemzést - most nézzük meg,
hogyan alakult a budapesti, városi és
községi lakosok színházi ellátása. Tekint-
ve, hogy a Déryné Színház 1978-tól szűnt
meg, célszerű ezt az elemzést 1976-tól
(tehát amikor még működött) elvégezni.
1976 és 1982 között a Buda-pesten tartott
előadások száma 35,9 százalékkal, a
városokban 1,5 százalékkal nőtt, míg a
községekben csaknem 50 százalékkal
csökkent. Az 1978 és 1982 közötti
időszakban kisebb ütemekkel bár, de ez a
községek lakóira rendkívül kedvezőtlen
folyamat továbbra is tart. Az 1976-1982
közötti időszakban a községekben tartott
előadások száma 1847-ről 950-re, tehát
897-tel csökkent. Ez 269 78o látogató
(pontosabban: látogatás, néző) elvesztését,
a községi nézők számának több mint 50
százalékos csök-kenését okozta. A
látogatók száma mindenütt lassabban nőtt
ill. gyorsabban csökkent, mint az
előadások száma: a vidéki városokban az
előadások számának növekedése a
látogatók számá-

nak csökkenésével járt együtt, s ez - mint
már volt róla szó - az átlagosnál jobban
csökkentette az egy előadásra jutó
látogatók számát. Az összes előadásokon
a Budapesten tartott előadások aránya
1976-1982 között 39,6 százalékról 50,2
százalékra nőtt, míg a községekben tartott
előadások száma 16,1 százalékról 7,8
százalékra csökkent. A csökkenési
folyamat az 1978-1982 közötti időszakra
is jellemző; ez azt jelenti, hogy nem
magyarázható csupán a Déryné meg-
szüntetésével. Az itt bemutatott tenden-
ciák arra utalnak, hogy relatíve drága a
tájolás és különösen a községekben tartott
előadás: a nézők számától függetlenül
lekötött pénzért is egyre kevésbé éri meg
rossz körülmények között községekben,
színházzal nem rendelkező vidéki
városokban előadást tartani. A fajlagos
költségek növekedése, a drágulás tehát el-
sősorban a vidéki lakosságot sújtja. Az ada-
tokból az is kiderül, hogy a lehetőségek
csökkenésénél nagyobb mérvű a látogatók
elvesztése. Míg 1976-ban a látogatók 9,8
százaléka községekben láthatott színházat
(1978-ban 6,4 százalék), addig 1982-ben
csupán 4,8 százalék. Ezek az adatok
összességükben azt is mutatják, hogy az
összes színházlátogatók számának csekély
mértékű emelkedése mögött a
községekben élő nézők csökkenése
figyelhető meg. 1976-1982 között a
színházak által látogatott városok száma
11 helységgel, 13,8 százalékkal nőtt. A
látogatott községek száma 148-cal, 35,3
százalékkal csökkent. Az ezer lakosra jutó
látogatók száma csak Budapesten nőtt, a
városokban 20,6 százalékkal, a
községekben csaknem 50 százalékkal
csökkent! Az ország különböző
területeinek színházi ellátottságában
mindig is igen nagyok voltak a
különbségek. A színházak által felkeresett
községek számával jellemezhető eltérések
azonban az időszak alatt jelentősen
nőttek. Az érintett gondok összetevőit
részletesebben úgy is elemezhetnénk, ha a
tájolás jellemzőit színházanként
vizsgálnánk meg, különös tekintettel a
székhelyen kívüli tájolásra. Ebben az
esetben arra a kérdésre kapnánk választ,
hogy melyik szín-ház ill. a színházak
mely csoportja hogyan viselkedik a
tájolással kapcsolatban. Egy ilyen
részletes elemzéshez is rendelkezésemre
állnak adatok, itt azonban csupán az
előzőeket alátámasztó fő tendenciaként
jelzem, hogy 1976-ban az összes
előadásból 38,5 százalék volt tájelőadás,
1978-ban 33,5 százalék

és 1982-ben 30,7 százalék. Persze a szín-
házankénti regionális elemzés ezeket a
tendenciákat árnyaltabbá tenné. Tudom,
hogy nem egy vidéki színház „szín-házi
buszok" szervezésével vonja be a
vonzáskörzetében élő községi lakosokat -
s ezzel megfelelő körülmények között
nyújt színházi élményt. Legyünk opti-
misták : a fenti összefüggések szolgál-
janak az ilyen módszerekhez ösztönzőül!

A tájolási készség csökkenésének mű-
szaki, gazdasági, szabályozási, érdekelt-
ségi okai vannak. Ezekre még vissza-térek
a színházi mechanizmus elemzése során.
Itt egy eleddig még nemigen tárgyalt
szociológiai szempontra hívom fel a
figyelmet.

A színésztársadalom helyzete Magyaror-
szágon 1980-ban című kutatás (a zárójelen-
tést Almási Miklós előszavával Békés
Ferenc írta, Művelődéskutató Intézet,
1981) a társulati listában regisztrált 964
prózai színész közül 851-et kérdezett meg.
A színészek 50 százaléka Buda-pesten
született, 25 százaléka vidéki városokban,
17 százaléka községekben és 7 százaléka
jelenleg nem magyar területen. (Ez is
többnyire várost jelent.) Tehát: a
színészek döntő többsége városokban
született és járt iskolába, különösen a
fiatalabb korosztályok esetében. Ezt az
adatsort most vessük össze azzal a
megállapítással, hogy „a megkérdezettek
háromnegyede már 22 éves koráig
elhatározta, hogy színész lesz. A két ki-
ugró csúcsidőszak 11-14 év (32 száza-
lékkal) és a 19-22 év közötti időszak (31
százalékkal)". Noha a visszaemlékezések
szerint csak a színészek 22 százalékánál
játszott szerepet a pályaválasztás során a
színházi élmény, az adatok a tájolás
szempontjából igen elgondolkoztatók. A
színészutánpótlás merítési bázisa egyre inkább a
város és a főváros; a községekben lakó fiatalok e
tekintetben is választási, orientálódási
hátrányban vannak.

A vizsgált időszakban a műsoron levő
darabok száma 482-ről 544-re, te-hát
csaknem 13 százalékkal nőtt. Ezen belül a
magyar szerzők (irodalmi mű-sorok
nélkül) színpadon levő művei-nek száma
31,7 százalékkal növekedett, 170-ről 244-
re. 1980 és 1982 között jelentősen, 48,6
százalékkal nőtt a magyar szerzők
magyarországi bemutatói-nak száma. (Itt
most nem térek ki az élő magyar írók
műveinek bemutatásával és műsoron
tartásával kapcsolatos gondokra. Ezeket
részletesen elemezte Hernádi Gyula:
Tétova gondolatok a kortárs/



magyar drámairodalom érdekvédelmében cí-
mű írásában, Élet és Irodalom, 198z. okt.
29.) Általában megfigyelhetjük, hogy az
időszak alatt mind a műsoron levő darabok
száma, mind a magyarországi bemutatók
száma emelkedett. A budapesti központi
színházakban 1978-1982 között
(ingadozásokkal) csupán kettővel
növekedett az éves bemutató-szám; a
tanácsi színházakban a „stabil" 58-ról
1980-ban és 1981-ben csökkent le a
bemutatók száma. (Ez magyarázható azzal
is, hogy 1981-ben lényegesen csökkent a
budapesti tanácsi színházak állami
támogatása.) Vidéken a bemutatók
számának növekedése mögött egy-
értelműen a Kisfaludy (Győr), a Móricz
Zsigmond (Nyíregyháza) és a Hevesi
Sándor Színház (Zalaegerszeg), mint új
színházak adatai áll, ill. a pécsi be-mutatók
emelkedése játszott szerepet a
növekedésben.

Mindebből az állapítható meg, hogy a
normális színházi üzemmenethez nagy-
jából stabil színházi bemutatószám tar-
tozik, a nagyobb változás mindig össze-
függ a feltételi tényezők (például a ka-
mara- vagy stúdiószínház bezárása vagy
megnyitása, pénz) változásával. Látszik
tehát, hogy színházaink nem terhelik
túlzott bemutatózással az államkasszát
(mint ahogyan ez a vád olykor elhangzik), a
bemutatók számának növekedése a belépő
új játszási helyekkel magyarázható.

A műsoron levő darabok, előadások,
bemutatók, látogatók számát módosítják a
külföldi társulatok magyarországi ven-
dégszereplései. (Ezeket az adatokat - mint
a módszertani részben említettem - külön
kezeli a statisztikai nyilván-tartás.)
Csökkent a külföldiek hazánkban tartott
előadásainak száma, és ingadozik (1981-re
csökkent) a hazai társulatok kül-földi
előadásainak száma is. A színházi
külpolitikának ez a - véleményem szerint
anyagi okokra visszavezethető --
tendenciája mindenképpen kedvezőtlen.

Ha arra a kérdésre akarunk mennyiségi
adatokkal válaszolni, hogy „mit és milyen
minőségben vásárol a néző", akkor
egyrészt a játszott darabok elő-adásainak
és nézőinek számát kellene elemezni műfaji
bontásban, másrészt tartalomelemzést
kellene végezni a színházi kritikákról, és
azt össze kellene vetni a nézettséggel. Igen
izgalmas lenne a játszott darabok
világképelemzésének és nézettségének
összevetése, vagy a szerzők szerinti
áttekintés. E dolgozatban ilyen
összefüggéseket nem tudok érinteni.
Viszont korlátozottan bár, de vala-

szolni lehet arra a kérdésre, hogy kikből
tevődik össze, szociológiai szempontból
hogyan jellemezhető a nézők tömege.

Az persze nyilvánvaló, hogy a színház-
látogatók, nézők statisztikai száma nem
egyezik a színházba járó emberek számá-
val. A Központi Statisztikai Hivatal 1964-
es vizsgálata szerint (Pártos Judit: A
demográfiai tényezők hatása a művelődésre.
KSH, 1967) a tízéves és idősebb népesség
6 százaléka rendszeresen, 30 százaléka
alkalomszerűen és 64 százaléka nem járt
színházba. A színházba járási szokásokat
elsősorban a foglalkozás és a lakóhely
befolyásolta. (A községi lakosok 7i
százaléka nem járt színházba.) Egy ezzel
összehasonlítható, 1974-ben végzett KSH-
vizsgálat szerint rendszeresen (havonta
vagy havonta többször) a megkérdezettek
10 százaléka, alkalom-szerűen viszont
csak 8 százaléka járt; így a színházba nem
járók aránya 8z százalék volt! A
színházlátogatás gyakoriságát elsősorban a
lakóhely, az iskolai végzettség és az
életkor befolyásolta. A rendszeresen
színházba járók arányának emelkedése a
tízezer lakosra jutó nézők számának
csökkenésével párosult, így a színházak
törzsközönségének bővülése csak a színházba
járási gyakoriság csök-kenése mellett mehetett
végbe. A legtöbb színházba járó a 15-29
éves korosztály-hoz tartozik, s a nézők
összetétele jobban eltért a lakosság
struktúrájától (a szellemi foglalkozásúak
és a tanulók javára), mint egy évtizeddel
korábban. A Tömegkommunikációs
Kutatóköz-pontnak a két KSH-felvétel
közötti vizsgálata a fentiekkel egyező
tendenciákat mutatott ki.

Mindezek ismeretében a Magyar Szín-
házi Intézet 1974/75-ben megvizsgálta az
ifjúság színházba járási szokásait. (Ifjúság
és színház. MSZI, 1976.) A megkérdezett
harminc éven aluliak 13 száza-léka
rendszeresen, 46 százaléka ritkábban, 41
százaléka pedig egyáltalán nem járt
színházba. A színházlátogatást döntően
befolyásolja a szülők iskolai végzettsége,
illetve a fiatalok végzettsége és
foglalkozása; a gyakoriságot a lakóhely és
a lakás helye is meghatározta. (Például a
peremkerületi budapestiek között
kevesebb a gyakori színházlátogató, mint
egy olyan helyen, ahol többször
vendégszerepel színház.)

A Magyar Színházi intézet 1979-es
vizsgálatát (Levendel Ádám: Színházba
járási szokások) kommentálva a jelentés
előszavában Almási Miklós úgy véleke-
dett, hogy „ .. a közepes jövedelmű

középréteg alkotja a rendszeresen szín-
házba járók magvát, szemben korábbi
feltételezésünkkel, melyben a színházat
fenntartó törzsközönséget a magasabb
fizetési kategóriákban, értelmiségi fo-
gyasztói rétegekben kerestük. Kiderült,
hogy itt a középrétegek ama csoportja az
értékhordozó, mely mobilitás-irányultabb
- legalábbis szellemileg -, de kulturális
önformálásának prioritást ad az anyagi
körülmények javításával szem-ben." (I. m.
12. p.) „...hangsúlyozni szeretném, hogy
ez a csoport, s egyáltalán a színházba
járók magvát alkotók tábora nem
értelmiségi jelenség. Az értelmiség...
természetesen fontos befogadási
értékhordozó. De ez a dinamikus csoport
a szakmunkások legjavát, a szellemi
tevékenységet folytatók alacsonyabb
kategóriájának egy hányadát is magába
foglalja. E csoport számára a színház
nemcsak szórakozás, hanem kulturális és
társadalmi mobilitási szükséglet." (1. m.
13. p.) „A korábbi vizsgálatokban ... úgy
tűnt, hogy a szín-házba járók voltaképp
egy kb. 30-40 ezres nagyságrendű állandó
csoport köré kristályosodnak. A jelen
vizsgálat arra mutatott, hogy ez a mag ma
is meg-található, de jóval nagyobb
»holdudvarral « rendelkezik. Nem
változott a színház szerelmeseinek és
esetlegesen színházba járók kettőssége, de
ez utóbbi javára megnyílt az állandó mag
zártsága. Ez a nyitás természetesen ma
sem igen jelentős, a színház ennyiben ma
is viszonylag zárt közönségcsoporttal
érintkezik, de 10-15 százalékos bővülés-
sel lehet számolnunk a magot illetően, és
a holdudvar, tehát az általuk indukált
kulturális érdeklődés pedig ennek
kétszerese." (I. m. 15. p.) Almási maga is
írja, hogy mindez „kicsit a vizsgálatban
szereplő elemző feldolgozással szemben,
saját adatértelmezésemre támaszkodik"

(13. p.), ám az 1970-es évekre
valószínűsíthető s mindenképpen
pozitívan értékelhető folyamat. Ha mind-
ez, tegyük fel, így volt, akkor halványan
bár, de kezdett kirajzolódni a szocialista
színházpolitika szociológiai hatása:
megkezdődött a színházi kultúra kisugárzása a
szélesebb tömegekre, az addig színházba nem
járó rétegekre. Az előzőek-ben feltárt
statisztikai adatok a vizsgált időszakról
mindezt közvetlenül nem erősítik meg, de
nem is cáfolják, hiszen más dimenzióban
helyezkednek el.

(Befejező rész a következő számban)


