
S I M O N ZOLTÁN

MIT TUDUNK A KÖZÖNSÉGRŐL?
EGY FELMÉRÉS TANULSÁGAI

Aki a közönségről beszél, azt mond, amit
akar. Ha kártyát vet, ugyanolyan szaktekintély
lehet e témában, mint ha a hasára üt, hiszen
semmi biztosat nem tud arról, kik, miért, milyen
gyakorisággal melyik színházba járnak.

Az országban szerény becslés szerint mint-
egy ötven színház, illetve színházi formáció
programja közül lehet választani. Ha kettőszá-
zas átlaggal számolunk (s ez igazán nem túlzó
szám), esténként tízezer nézőről beszélhetünk.
Vannak színházi emberek, akik szerint ez a tíze-
zer estéről estére ugyanaz a tízezer, mások
egész másként számolnak. Tény viszont, hogy
sem ezek, sem azok nem ismerik színházuk kö-
zönségét.

Az alábbi kutatási beszámolót azok figyelmé-
be ajánlom, akiknek előbb-utóbb el kell gondol-
kozniuk azon, hogy a színháznak nemcsak az az

ember fontos tényezője, aki átmegy az üres té-
ren, hanem az is, aki nézi őt.

Az ötvenvalahány színház közül eddig - írd és
mondd - egyetlenegyben készült valamirevaló
közönségfelmérés, a Radnóti Színházban. Igaz,
ott kétszer is. Az elsőt 1988-ban Békés Ferenc
készítette a Szociológiai Intézet hallgatóinak se-
gítségével, a második felmérés ideje: 1995 má-
jusa. Az utóbbi munka finanszírozását a Művelő-
dési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Fő-
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városi Önkormányzat vállalta magára. Az első-
nél szélesebb körű vizsgálatot az ELTE Kulturá-
lis Menedzserképző Programjának és Szocioló-
giai Intézetének néhány hallgatója végezte.

Az elemzés kérdőíves adatfelvétel alapján ké-
szült. A színház háromszáz véletlenszerűen ki-
választott nézőjét előadások előtt vagy a szüne-
tekben kérték fel a későbbi válaszadásra. A cím-
gyűjtés utáni adatfelvétel személyes megkere-
sés útján történt.

A kérdőív tematikájának kialakításakor a fel-
mérők figyelembe vették egyrészt az 1988-as
kutatás eredményeit, másrészt az általuk meg-
keresett színházi szakemberek igényeit. Ezek
alapján a demográfiai, vagyoni, kulturális fo-
gyasztási jellemzők, valamint ezekkel összefüg-
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gésben a Radnóti Színház látogatásához kap-
csolódó szokások, illetve a színház tevékenysé-
gét értékelő vélemények feltérképezését tekin-
tették fő feladatuknak. A kutatás eredményei a
színház számára a célzottabb marketingtevé-
kenység, a közönséggel való hatékonyabb kap-
csolattartás, valamint a törzsközönség igényeit
jobban szem előtt tartó műsorpolitika kialakítá-
sához nyújthatnak segítséget.

A háromszázötven fős mintába került személyek
között jóval több a nő, minta férfi (74 -2 6 száza-
lék), továbbá rendkívül sok a harminc év alatti fia-
tal. A megkérdezettek majd' fele felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezik, a nem érettségizettek
aránya kevesebb húsz százaléknál. A válasz-
adók nagy része jelenleg is dolgozik vagy tanul, a
nyugdíjasok és a munkanélküliek aránya együtt-
véve is tíz százalék alatt marad.

A válaszolók kétharmada nyilatkozott a jöve-
delméről: a többség közepes jövedelműnek te-
kinthető ( 1 6 - 2 5 ezer forint/fő). Átlagosan jó
anyagi helyzetük bizonyítéka az is, hogy nyolc-
vanöt százalékuk a felmérést megelőző két év-
ben volt nyaralni, s legtöbbjük külföldön töltötte
szabadságát.

A mintába szinte kivétel nélkül budapesti lako-
sok kerültek, főleg a belső kerületekből. Nyolc-
van százalékuk saját tulajdonú, közepes méretű
lakásban lakik. A háztartások tartós fogyasztási
cikkekkel való felszereltsége kifejezetten jónak
mondható. Hatvan százalékuknak gépkocsija is
van, bár az autók mintegy fele szocialista gyárt-
mányú, azaz régi évjáratú.

A megkérdezett nézők fele havonta vagy két-
három havonta megy el színházba, s csak har-
maduk nevezhető gyakori színházlátogatónak:
ők kéthetente egyszer néznek meg egy-egy elő-
adást. A Radnótin kívül a Vígszínházat, a Madá-
chot és a Katona József Színházat kedvelik leg-
többen.

A budapesti színházak helyárait a megkérde-
zettek egyik fele megfelelőnek, a másik magas-
nak tartja. Kétharmaduk azonban egy mozijegy
árának kétszeresét - négy-ötszáz forintot -
tartana reálisnak. Emellett nyolcszáznyolcvanöt
forintban jelölték meg azt a maximális összeget,
amelyet még kifizetnének egy színházjegyért.

A mintába került látogatók havonta átlagosan
kétezernégyszáz forintot költenek kultúrára,
ezen belül ezer forintot színházra, s maximum
ezerhétszáz forintot tudnának erre a célra fordí-
tani.

A színházjegyek több mint kétharmadát nők
vásárolják meg.

A színházak műsoráról a megkérdezettek
hetven százaléka a Pesti Műsorból (vagy innen
is) tájékozódik. A megnézendő darabok kivá

lasztásánál a barátok és ismerősök ajánlásai a
döntőek; csak kevesekre van hatással az írott
vagy az elektronikus sajtó tájékoztatása, a dara-
bokról megjelent kritika (hét százalék).

A néző választását elsősorban a darab témája
vagy az előadásban játszó színészek személye,
másodsorban a szerző vagy az adott színház,
legkevésbé a rendező kiléte befolyásolja. (A ren-
dezőnek az előadás hatásában mégis nagy je-
lentőséget tulajdonítanak: a színészek játéka
után a rendezést helyezték a második helyre.)

Az előadástípusok toplistáját nagy fölénnyel a
klasszikus vígjátékok és tragédiák vezetik
(nyolcvan százalék). A sort a mai magyar dráma
(negyven százalék), majd a mesejáték zárja.

A színház feladatával kapcsolatosan megfo-
galmazott kérdések azt tesztelték, hogy a nézők
mennyire értenek egyet a megadott válaszlehe-
tőségekkel. A legérdekesebb tapasztalat: a
többség nem tartja fontosnak, hogy a színház
aktuális problémákat feszegessen, hogy hétköz-
napi kérdésekre keressen választ, s hogy ekkép-
pen a mindennapi élet részévé váljon.

A Radnóti Színházzal foglalkozó kérdésekből
az derül ki, hogy a nézők legtöbbje elégedett a
színházzal. A helyárakat nyolcvan százalékuk
megfelelőnek tartja. Legmagasabbra a színház
társulatát és személyzetét értékelték, majd az
előadások össz-színvonalát. Kritikát a büfé, az
előcsarnok és a nézőtér kialakítása kapott.

A más színházakkal való összevetésből kivi-
láglik, hogy a nézők a Radnóti Színház társulatát,
műsorának színvonalát, a közönséggel való
kapcsolattartását az átlagosnál jobbnak ítélik.

Az évad legnépszerűbb előadásai: Háztűzné-
ző, A szarvaskirály, Amit a szívedbe rejtesz és
Hajmeresztő. Az utóbbit látták magasan a leg-
többen (a minta több, mint fele), egyszersmind
ezt az előadást nézték meg legtöbben kétszer
vagy még többször is. A Görög, A király mulat, az
Álmok a császárságról és a Rosmersholm érté-
kelése viszont alacsonynak mondható.

A megkérdezettek fele, amennyiben lehető-
sége lenne arra, hogy bérletet váltson, biztosan
vagy valószínűleg igénybe venné e lehetőséget.
Aki tagja a színház Baráti Körének, az elégedett
vele, de elenyészően kevesen tudnak róla. A
nézők húsz százaléka, bár csak a kérdezőktől
érte-sült a létezéséről, úgy nyilatkozott, hogy
szívesen lenne annak tagja.

A megkérdezetteknek több, mint fele hallott
arról, hogy a színháznak van szponzora. Azt vi-
szont, hogy ez a szponzor az OTP, a közönség-
nek csak egyötöde tudta. Viszont nyolcvan szá-
zalékuk kifejezetten rokonszenvesnek találta,
hogy a bank, amelynek legtöbbjük maga is ügy-
fele, ilyen jellegű, színházpártoló tevékenységet
is folytat.

A színházlátogatók átlagos hétköznapon há-
rom és fél, átlagos hétvégén tizenegy óra sza-

badidővel rendelkeznek. Nem meglepő, hogy az
országos átlaghoz képest rendkívül sok könyvük
van, hogy kedvelik a szépirodalmat, ezen belül a
verseket is, s hogy rendszeresen olvasnak
napi-és hetilapokat. A moziba és a színházba
járásra fordított átlagos idő megközelítően
azonos, de a mozi esetében nagy a szóródás:
vannak, akik sokkal többet, vagy sokkal
kevesebbet járnak moziba, mint színházba.

Megkérdezték a válaszadókat arról is, hogy
anyagi nehézségeik miatt elsősorban melyik kul-
turális tevékenységükről mondanának le. Vi-
szonylag kicsi azoknak a száma, akik a színhá-
zat választották. A színháznál jobban csak a
könyvhöz ragaszkodnának.

A Radnóti Színházban a felmérés kiértékelése
óta a Baráti Kör tagjainak létszáma duplájára
nőtt. Jóval több jegyet adtak el elővételben. A
drágább jegyek tízszázalékos áremelést is elbír-
tak, miközben az olcsóbb jegyek ára változatlan
maradt. A reklámstratégia a plakátok és a szóró-
lapok helyett a műsorismertető kiadványokat
(Pesti Műsor, Pesti Est) s főképp a nőknek szó-
ló magazinokat (Kiskegyed stb.) részesíti előny-
ben.

Nem alakult ki azonban - szándék sincs rá -
az adott közönség által leglátogatottabb színhá-
zak között semmiféle együttműködés, viszo-
nyukra továbbra is a rivalizálás jellemző. Legke-
vésbé a szponzor reagált a felmérés eredmé-
nyeire; úgy tűnik, nem érdekli, hogy ismeretlen
maradt a nézők előtt, pedig nyilvánvaló, milyen
kedvező üzleti lehetőséget rejthet a színháztá-
mogatás közismertsége. A hazai menedzsment
vagy nem ismerte fel ezt a lehetőséget, vagy nem
bízik annyira a kultúra reklámértékében, hogy
komolyabb pénzt fektessen bele.

Ahány színház, annyi közönség. A Radnóti Szín-
házé mégis összevethetetlen a többivel, első-
sorban azért, mert nincs mivel összehasonlítani.
A többi színház közönségéről ugyanis nem ké-
szült kimutatás, de nincs általános, a lakosság
egészéhez viszonyított, reprezentatív felmérés a
színházlátogatók köréről sem. Pedig érdekes és
hasznos lene. Egy új finanszírozási rendszer
alapjául szolgálhatna. Amíg ugyanis a közön-
ségről egyetlen adat ismeretes, nevezetesen,
hogy hány jegyet vásárolt aznap, addig nem vár-
ható el, hogy sokszínű, az igények szerint diffe-
renciált színházi életünk legyen. Mint ahogy az
sem várható, hogy a támogatás rendje végre ész-
szerűbbé váljon. Pedig ha az elosztás rendszere
nem változik, a Made in Hungary színházi kon-
zerv sem lesz fogyaszthatóbb.


