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ÉVADÁTVILÁGÍTÁS III.

S Z A B Ó I S T V Á N

A pesti színházak közönsége

A színház műfaji sajátossága, hogy előadás
közönség nélkül nem jöhet létre, ezért bátran
kijelenthetjük, hogy minden megtörtént
előadásnak volt közönsége. A nézőtér nincs
mindig tele, ám ha mégis, akkor - ne legyen
félreértés - a telt házas siker csak a fogad-
tatást méri s nem az értéket. Tény azonban,
hogy a megtartott előadásra bizonyos számú
néző jegyet vett, azaz a rossz időjárás, a
lehetetlen közlekedés, az aktuális napi bajok
ellenére beült a nézőtérre, majd három óra
elteltével elégedetten - vagy elégedetlenül -
távozott. A rendelkezésünkre álló adatokkal
nem bizonyítható, mégis azt gondolom, hogy
a nézőtereket megtöltő közönség nagyobb
része rendszeres színházlátogató. Kötődésük
a színházhoz olyan erős, hogy számukra még
az átélt fiaskó, bukás is csak pillanatnyi
kisiklás, ezért ha tehetik, eljön-nek
legközelebb is. Természetesen sokan vannak
azok is, akik csak egyszer, véletlenül - és
lehet, hogy utoljára - tévedtek, tévednek be a
színházba. Ok azért fontosak, mert soha nem
lehet tudni, kikből lesz majd közülük a műfaj
lelkes pártolója. Általában keveset tudunk a
közönségről.

K A S S Z A R A P O R T
V A G Y K A T A R Z I S ?

Egy, a hetvenes évek végén készült repre-
zentatív felmérés azt mutatta, hogy a la-
kosság 80 százaléka nem jár színházba.
Súlyos megállapítás, de csak egy pillanatnyi,
azóta amúgy is szertefoszlott állapotról
mond valamit, miközben még azt sem tudjuk,
hogy aki akkor nem járt színházba, az nem
tartozott-e korábban a leggyakoribb
látogatók közé, vagy - ugyanilyen eséllyel -
a későbbiekben nem lett-e a műfaj szerel-
mese. Érdemes lenne azt is tudni, vajon há-
nyan voltak-vannak egy bizonyos időszak-
ban, mondjuk, ma olyanok, akiknek az
életéből teljesen kimaradt ez az élmény.
Tény, hogy az utóbbi tíz évben a hatvanas-
hetvenes évekhez képest tovább csökkent a
nézőszám, ugyanakkor nem tudjuk, hogy ez a
megállapítás milyen tendenciákat takar.
Lehet ugyanis, hogy ma sokkal többen jár-
nak színházba, csak összehasonlíthatatlanul
ritkábban, bár ez nem valószínű. Inkább az
az értelmezés tűnik kézenfekvőnek, mely
szerint a közönség fogyása azt jelenti: egyre
kevesebben engedhetik meg maguknak ezt a

1997-98
viszonylag drága és körülményes elfoglalt-
ságot. A szórakoztató színház előretörése is
azt valószínűsíti, hogy az arányok eltolód-
nak, vagyis az egészen belül ezen az „ágon"
növekszik a nézőszám. Megkockáztatjuk a
kijelentést: egyre többen lesznek azok, akik
csak alkalmi kapcsolatba kerülnek a kikap-
csolódásnak ezzel a módjával. Ebben a
helyzetben a színházak vezetői sem tehet-
nek mást, mint hogy tudomásul veszik az
igények változását. Ezért - érthetően - fon-
tosabb lesz számukra a kasszaraport, mint a
katarzis.

A teljes budapesti kínálatban egymás
mellé kerül minden. Van, ami „szinte ma-
gától megy", ugyanakkor nemegyszer a
legjobb marketing sem menti meg a
művészileg értékes előadást a bukástól. Ha a
műsorról, a kínálatról beszélünk, akkor -
bonyolult kölcsönösségi viszonyon keresztül
- a közönségről is sokat megtudhatunk.
Politikai, ideológiai elvárások híján ma már
elsősorban a közönség diktál, bár tudjuk jól,
nincs - neki sincs - mindig igaza. Reakció-
ival azonban nap nap után megerősíti vagy
megkontrázza a színházak művészeti és
üzleti törekvéseit. Ezt a helyzetet nem elég
pusztán tudomásul venni. A színház számára
talán soha nem volt ilyen fontos, hogy
megteremtse, felnevelje, megtartsa saját
közönségét. A színházak törekvése pártoló
tagság, baráti kör szervezésére, a Színházi
Páholyok kialakuló rendszere lassan meg-
teremti a visszajelzések szervezett formáját.
Eljutottunk arra a pontra, ahol a közön-
ségszervezés újraértelmezése is szükségessé
vált. Minden színház a saját közönségével,
közönségéért küzd, igencsak különböző
módszerekkel. Az egyéni tapasztalatok
remélhetőleg legalább színházanként hasz-
nosulnak; teljesen véletlenszerűek viszont a
közönség körében végzett reprezentatív
felmérések, és megbízható statisztikai ada-
tok híján átfogó elemzések sem készülnek.
Mindennek tudatában született az alábbi
fejtegetés.

A közönségről legtöbbet közvetlen
megkérdezés útján tudhatunk meg. Rövid,
tíz kérdésből álló kérdőívünk segítségével
elsősorban a színházba járási szokások és a
közönség értékrendje felől kívántunk tájé-
kozódni. A megkérdezés az előadások előtt,
illetve a szünetekben történt, szóban, sze-
mélyesen és véletlenszerűen, 1998 őszén és
telén. A kérdezők több alkalommal megfi

gyelték a közönséget, mielőtt az első né-
zőhöz odaléptek volna, és minden színház-
ban többféle előadáson töltöttek ki kérdő-
ívet. Végeredményben mintegy ezeregyszáz
kitöltött kérdőívvel rendelkezünk,
valamennyi támogatott színházból, valamint
két magánszínházból. Az elkészült
kérdőívek nem teljesen felelnek meg
azoknak a szám-szerű arányoknak,
amelyeket a tényleges nézőszám alapján
előzetesen az egyes szín-házak
vonatkozásában meghatároztunk, mégis, ez
a szám arról tudósít, hogy a nézők mintegy
fél ezrelékét kérdeztük meg. A
véletlenszerűen kiválasztott mintát éppen
véletlenszerűsége teszi reprezentatívvá.
Kevésbé önigazoló megfogalmazással ezért
lehet alkalmas arra, hogy - kellő önkorlá-
tozással - az eredményből bizonyos
következtetéseket vonjunk le. A kérdőívre
válaszolók alábbi, személyes adatai azonban
semmilyen logika szerint nem álta-
lánosíthatók; tehát nem állíthatjuk például
azt, hogy a színházba járók 62 százaléka nő
volna.

A megkérdezettek 38 százaléka férfi, 62
százaléka nő; majdnem ötven százalékuk 30
év alatti, 31 százalékuk elmúlt 30, de még
nem töltötte be az 50-et, 21 százalék volt az
50 év fölöttiek aránya. 62 százalék felső-
fokú végzettségű, illetve folytat jelenleg
ilyen irányú tanulmányokat. 34 százalék a
középiskolások aránya, és 4 százalék az ál-
talános iskolásoké. A megkérdezettek mint-
egy 25 százaléka nem budapesti, azaz min-
den negyedik színházlátogató átmenetileg,
talán éppen egy színházi előadás kedvéért
tartózkodott a fővárosban. Ez a tény nem-
csak elgondolkodtató, de további vizsgála-
tra érdemes. A megszólított budapestiek 41
százaléka budai, 59 százaléka pedig pesti.

Felmérésünk színházlátogatók között
készült, ezért nem szólhatott azokról, akik
nem járnak színházba. Róluk csak egy or-
szágos reprezentatív minta alapján készülő
felmérés mondhatna valamit. Az általunk
megkérdezettek 30 százaléka havonta, 28
százaléka pedig gyakrabban ül be a néző-
térre. A ritkábban eljáró 42 százalék vá-
lasztása véletlenszerűbb, bár a színházba já-
rás fő motivációját számukra is a színház-
hoz, a színészekhez, a műhöz és szerzőjéhez
fűződő pozitív viszony jelenti. Esetlege-
sebb, de még érezhető hatású a személyes,
baráti ajánlások szerepe. A nézők választá-
sukban szinte egyáltalán nem támaszkodtak
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kritikai visszhangra, ami azért meglepő,
ert egy másik kérdésre válaszolva vi-

zonylag sokan állították, hogy figyelnek a
ritikára. A megkérdezettek több mint egy-
armada olvas kritikát, ők nagyobbrészt
yakori színházlátogatók, s ezen a körön
elül 30 százalék az előadás előtt, 25 szá-
alék előadás után, 45 százalék pedig
életlenszerűen. Négy színházban (Katona,
j Színház, Radnóti, Budapesti Kamara-

zínház) állította a megkérdezettek többsége -
öbb mint kétharmada -, hogy havonta vagy
yakrabban vesz színházjegyet. A vizsgálat
ehát azt mutatta, hogy a művész-
zínházakba járó nézők a „szorgalmasab-
ak", ragaszkodásuk kedvenc színházukhoz -
agy színházaikhoz - erősebb.

O N Z Á S O K ÉS
Á L A S Z T Á S O K

közönség értékrendjét firtatta az a kérdés,
melyre válaszolva meg kellett nevezni a
egjobban becsült, a legértékesebbnek tartott
árom színházat. A válaszolók fele-
étharmada felsorolta azt a színházat is, ahol
érdezték. Azért, hogy ne kedvezzünk
zoknak, ahol a nagyobb nézőtér-nagyobb
ézőszám okán több kérdőív készült, ezeket

szavazatokat elhagytuk. A fennmaradó
zavazatok 60 százalékát három színház
apta, nyilvánvalóan a közönségforgalom-
al még így is korrelációban. 25 százalékot

udhat magáénak a Víg- és a Pesti Színház
gyütt, 21 százalékot a Madách és Kamarája,
4 százalékot pedig a Katona József Színház
s a Kamra. A többi szavazat viszonylag
gyenletesen oszlik meg, a mezőnyből csak
z Operettszínház és a Radnóti ugrik még ki
elentősebb különbséggel. A minta nagysága
s a felvétel esetlegessége miatt tartózkodni
ell a túlzó következtetésektől, néhány
setben azonban jellemző példákat
alálhatunk az értékrendet is leképező
vonzásokra és választásokra". Nem lehet
életlen, hogy a Katona József Színház a
egtöbb szavazatot az Új Szín-házban, a

erlinben, a Budapesti Kamarában és a
adnótiban kapta, mint ahogy az sem, hogy
Kamra közönsége feltűnő rokonszenvvel

ordult a Radnóti felé. A Madách nézői nagy
zámban szavaztak a Vígszínházra, de ott ezt

gesztust nem viszonozták. Az Opera
átogatói elsősorban a nagyszínházakat
ártolták, az Opera és az Erkel viszont
agyon kevés nézőnek jutott eszébe,
izonyítván, hogy ez a műfaj közönségét
ekintve is meglehetősen zárt, vala-mint azt,
ogy sokan, valószínűleg műfaji alapon,
em színházként számolnak velük.

Azokat a nézőket, akik az évad során
egalább háromszor voltak az adott szín-
ázban, arra kértük, minősítsék a látott tel-
esítményt. A válaszok alapján minden szín-
áznál négyes feletti átlageredmény szüle-
ett, szignifikáns különbség nélkül, ami azt
elzi, hogy a produkciókkal való elégedettség

legerősebb közönségszervező erő, illetve
ogy a színház javára érzett elfogultság az
lőadások minősítésében is kifejeződik.

Gyakori színházlátogatónak azokat ne-
veztük, akik havi rendszerességgel vagy
ennél gyakrabban ülnek be a nézőtérre. Mint
már említettük, a megkérdezettek 28 száza-
léka sorolta magát ebbe a kategóriába. A
gyakori színházlátogatók a legszorgalma-
sabb kritikaolvasók is egyben, hiszen 54
százalékuk állította, hogy rendszeres igénye
van a színházi kritikára. A szórakoztató
színházakban megszólított nézők „krémje",
amelyről persze feltételezzük, hogy más
műfajok felé is nyitott, jelentősen kisebb
érdeklődést mutat a kritika iránt. A gyakori
látogatók értékrendje némileg eltér az
átlagtól; első helyre ugrik náluk a Katona
József Színház, második lesz a Vígszínház,
és a harmadik helyen osztozik körülbelül
azonos értékkel a Radnóti és a Madách; a
felsőfokú végzettségűek körében pedig
Vígszínház, Katona, Madách és Radnóti
volt a sorrend.

Az életkor szerinti metszetek vizsgálata
azt mutatja, hogy a legaktívabb korosztály a
huszonéveseké, s e korcsoporton belül is
jelentős különbség mutatkozik a nők javára.
A húsz és harminc év közötti nők 37 száza-
léka gyakori színházlátogató.

Lakóhely szerint is jelentős különbségek
mutathatók ki az aktivitás mértékét illetően.
Kissé önkényesen meghúzott határvonallal
három részre osztottuk a várost: Pest-
belvárosra, Pest-külterületre és Budára. Ezt a
felosztást azért választottuk, mert a
lakóhelyet kerületi mélységig kérdeztük. A
válaszolók között az összminta átlagánál
magasabb volt a felsőfokú végzettségűek
aránya Pest-belváros és Buda esetében,
alacsonyabb Pest-külterületen. A havonta
színházba járók, azaz nézetünk szerint átla-
gos aktivitásúak aránya nem változik a
lakóhely szerint. Az ennél gyakrabban járók
az átlagot jelentősen meghaladó arányban
vannak jelen a belvárosiak között, mint
ahogy a ritkábban járók aránya is Pest
külterületén a legnagyobb.

Egy kérdésünkkel megpróbáltuk a szín-
házat más kulturális tevékenységek között
elhelyezni. Kérésünkre a válaszolók fontos-
sági sorrendbe rakták a moziba járást, az
olvasást, a színházt, a tévézést és a zenehall-
gatást. A kialakult sorrend a következő:

1. Olvasás 1,89
2. Színház 2,49
3. Zenehallgatás 2,91
4. Mozi 3,53
5. Tévé, video 3,7

Az eredmény röviden így foglalható
össze: a színházba járó ember szeret olvas-
ni, és többre becsüli a zenehallgatást a mo-
zizásnál, a tévénézésnél, a videózásnál. A
sorrend a gyakori színházlátogatóknál is
hasonló, pusztán a színház osztályzata jobb
néhány tizeddel. Az olvasás előkelő helye
nem meglepő, ha emlékeztetünk arra, hogy
a válaszolók majdnem kétharmada felső-
fokú végzettségű volt, továbbá arra is, hogy
az olvasás ilyen általánosságban megfogal-
mazva sokirányú tevékenységet foglal
magában.

T Ö B B J Á T S Z Ó H E L Y -
K E V E S E B B NÉZŐ

A színházak látogatóiról, a nézőszám vál-
tozásairól, a közönség átrétegeződéséről a
statisztikák is sokat elárulhatnak. Milyen
egyszerű lenne - mondjuk - az utóbbi tíz év
adatait akár egy kiadványból, akár valami-
lyen számítógépes adatbázisból elővenni, s
aztán ezekre alapozva bölcs megállapítá-
sokra jutni! A valóság azonban messze van
az ilyen ideális állapotoktól. 1990-ig a tárgy-
évre vonatkozó adatok a következő év első
felében hozzáférhetővé váltak; ezzel
szemben mára a demokrácia, a nyilvánosság
nem csekély dicsőségére, megszűnt ez a
dúskálás az információkban, a hivatalos sta-
tisztikák, eltekintve a Központi Statisztikai
Hivatal alapadataitól, többéves lemaradásba
kerültek. legalább ilyen komoly probléma
az is, hogy az adatgyűjtés nem követi az
intézményi változásokat, azaz nehezen veszi
tudomásul az új tételeket. Az alternatív
szín-házak többsége például mindmáig
kívül reked a statisztika érdeklődésén.

Az sem elhanyagolható probléma, hogy
bizonyos adatok, amelyeknek korábban
jelentőséget tulajdonítottak, valamilyen
okból, indokoltan vagy indokolatlanul, ki-
kerültek a statisztikákból. Ennek követ-
keztében ilyen esetekben az összehason-
lítás, vagyis a mutató idősorba rendezése is
lehetetlenné vált. Jelen elemzésünk azonban
csak az első falba ütközik. Annak bizo-
nyítására, hogy nem kívánunk lehetetlent,
elég talán annyi: megelégednénk azzal, ha
tíz-húsz évre visszamenőleg rendelkeznénk a
színházak befogadóképességének, a meg-
tartott előadások számának, az előadások
látogatottságának adataival. A nyilvános-
ságtól való zsigeri félelem és a „hivatali
slendriánság" tradicionális egybekapcso-
lódása, úgy látszik, a durva manipulációk
korának elmúltával is fennmarad. Nem
csoda, ha a statisztikákkal szemben tapasz-
talható bizalmatlanság ilyen körülmények
között továbbra sem oszlik el. A teljességre
való törekvés érdekében a hiányzó adatokat
zárt logikai műveletekkel kívánjuk rekonst-
ruálni, és minden levezetés során lefelé ke-
rekítünk.

A fővárosi színházak közönségének
fogyása a nyolcvanas évek elején kezdődött.
A folyamat mögött munkáló társadalmi vál-
tozásokat most nem boncolva, inkább arra
irányítjuk a figyelmet, milyen változásokat
tapasztalhattunk az elmúlt tíz évben. Az
árnyalt kép megalkotásának igénye meg-
követeli, hogy a színházak különböző, vi-
szonylag homogén csoportjait külön-külön
dolgozzuk fel, hiszen így választ kaphatunk
arra a kérdésre is, hogy az általánosan elis-
mert csökkenő tendencia milyen elemekből
áll össze, illetve arra is, hogy a közönség
érdeklődése milyen irányba fordul. A mű-
faji megoszlással korábban már foglalkoz-
tunk, ezért erre most nem térünk ki. A kö-
zönséget teljes keresztmetszetben szeret-
nénk láttatni, ezért külön tárgyaljuk az
Operaház nézőit, a szabadtéri előadások
látogatóit és az alternatív színházak közön-
ségét.
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Az önkormányzati színházak köre nem
vitatott, nézőszámadataikat a hivatalos sta-
tisztikák tartalmazzák, de kaphatunk ada-
tokat közvetlenül a színházaktól is. E szín-
házi körben 1989-hez viszonyítva körül-
belül 20 százalékos a nézőszám fogyása,
azaz a látogatók száma 1,8 millióról 1,4 mil-
lióra csökkent. Fontos azonban újra és újra
hangsúlyozni, hogy az intézmények számá-
nak változatlansága mellett több új stúdió-
színház jött létre. Ez magyarázza, hogy a
nézőszám említett változásához képest mi-
ért minimális az előadásszám csökkenése. A
változás így összegezhető: több játszóhelyen
ugyanannyi előadás kevesebb nézőnek. E
tizenkét színház esetében, amelyekről a
leginkább megbízhatóak az adataink, egy-
értelműen látszik az is, hogy a látogatottság
egészében nem mutat semmilyen korrelációt
a csökkenéssel, azaz mindig vannak
gyengébb nézettségi mutatókkal rendelkező
színházak, de egészében a látogatottság jó-
nak mondható. 1989-ben éppúgy, mint
1998-ban, a három nagy színházi üzem, a
Vígszínház, a Madách és az Operettszínház
fogadja az önkormányzati színházakba je-
gyet váltó nézők 60 százalékát.

A minisztériumi színházakra is a válto-
zatlanság a jellemző. A Rockszínház ugyan
sajnálatos módon megszűnt, de mivel saját
terme nem volt, ettől az infrastruktúrát ille-
tően a helyzet lényegesen nem változott. A
minisztériumi színházak lényegében ugyan-
annyi teremben, azaz ugyanakkora befo-
gadóképesség mellett valamivel kisebb
előadásszámot és jóval kevesebb nézőt
tudnak felmutatni. A nézőszám jelentős,
több mint 40 százalékos csökkenésének oka
a Rockszínház kiesése mellett a Nemzeti
Színház mélyrepülése. Összességében 420
ezerről 220 ezerre csökkent a látogatók
száma.

Jelentős előadásszám- és nézőszám-
visszaesés tapasztalható az Operaház
esetében. Az előadásszám 20 százalékkal, a
nézőszám 40 százalékkal csökkent; 1998-
ban körül-belül 400 ezer látogatója volt első
dalszín-házunknak. A csökkenés elsősorban
a nagyobb befogadóképességű Erkel Színház
rosszabb kihasználtsága miatt következett
be.

A szabadtéri színpadok első számú mű-
ködtetője a fővárosban a Szabad Tér Szín-
ház. Ehhez társul az utóbbi néhány évben a
Ferencvárosi Nyári Játékok néven intéz-
ményesülő Bakáts téri szabadtéri színpad
műsora. A két színház által nyaranként fo-
gadott nézők száma 1998-ban alatta maradt
a százezernek. Ez sajnálatos módon tíz évvel
ezelőtt sem volt másként, amikor is
körülbelül 90 ezer nézőjük volt a nyári szín-
házi programoknak. Ha még hozzátesszük
azt is, hogy ennek a nézőszámnak körül-
belül a felét a show-műsorok és a folk-
lórzenei estek látogatói teszik ki, valamint
azt is, hogy évi három-négy színházi vagy
operabemutatóról van szó, akkor kijelent-
hetjük: Budapesten nem virágzik a nyári
szórakoztatás. A pesti közönség, úgy lát-
szik, megtalálja az igényeit kielégítő pro-
dukciókat a fővároson kívül, elérhető távol-
ságban: Szentendrén, Zsámbékon, Eszter

gomban vagy vidéken - üdülés közben -
Gyulától Kőszegig. Ugyanakkor a Balaton
körül láthatóan „meghalt" a színház. Ez is
megérne egy röpke eszmefuttatást.

A magánszínházak még nagyobb nehéz-
ségek elé állítják a szavahihetőségre kényes
szerzőt. Először is tisztázni kellene, mit
értettünk ezen a fogalmon 1990 előtt. A sta-
tisztikákból kiolvasható, hogy ilyenfajta stá-
tussal rendelkezett az akkori megítélés sze-
rint a Karinthy Színház, a Dominó Panto-
mim Egyesület, a Cilinder Színpad. Hát ez
nem sok. Vegyük hozzá azokat az „egye-
beket", amelyek nem sorolhatók máshová,
és részben ma is megvannak, így az Ódry
Színpadot, a Pince-színházat, az azóta
megszűnt Reflektor Színpadot és a ma már
színházat nem nagyon játszó Pesti Vigadót.
Mindent össze-szedve ezek közönsége
megközelítőleg 70 ezer főt tett ki. A tanul-
mány korábbi fejezeteiben szereplő szín-
házak (Evangélium, Éjszakai, Karinthy,
Komédium, Merlin, Ruttkai, Újpest) 1998-
as nézőszáma már eleve meghaladja ezt a
mértéket, ezért az Ódry Színpaddal, továbbá
a gyerekeknek szóló előadások nézőivel
együtt a magán- és egyéb színházak láto-
gatóinak számát 1998-ban mintegy 200
ezerre becsülhetjük.

Még nagyobb bizonytalansággal kell nyi-
latkoznunk az alternatív színházakról. Ezt
azonban vállalni kell, mert hiányuk az össz-
képet sokkal nagyobb mértékben hamisítaná
meg, mint amennyit a következő, tudatosan
vállalt szerény becslés torzít rajta. A nyolc-
vanas évek végén már léteztek alternatív
színházak, azaz a közönség egy jól elha-
tárolható rétege (egyetemisták, fiatal humán
értelmiségiek) rendszeresen járt ezekre a
helyekre. Motivációját illetően ezt a réteget
kettős értékválasztás jellemezte: egyszerre
volt számára vonzó az előadások esztétikai
mássága és a közösségi helyzetben megélt
politikai oppozíció. Az együtteseket és az
elsősorban zárt egyetemi közegben létrejött
játszóhelyeket a kultúrpolitika eltűrte, de
legalizálni, létező művészeti tevékenység-
ként támogatni, számon tartani nem akarta.
A statisztikai adatgyűjtés körén éppúgy
kívül estek, mint ahogy az átfogó kultúrszo-
ciológiai elemzések is marginális jelen-
ségekként írták le tevékenységüket. A szín-
házi szakma is meglehetősen felemásan vi-
szonyult hozzájuk, hiszen a gyökeresen
eltérő alapállásból az is következett, hogy
egyik oldal sem kívánt együttműködni vagy
párbeszédet folytatni a másikkal. A hivata-
los színházakban szerencsét próbálók példái
is inkább csak erősítették a különállást.

Az alternatív színházak akkori közön-
ségéről nagyon keveset tudunk. Sokan
közülük a későbbiekben vélhetően a mű-
vészszínházak törzsközönségét adták, és
nem voltak kevesen azok sem, akik később
már nem kívánták feladni ezt a korábban
megélt kívülállást, ezért inkább sehol sem
lettek nézők.

1989-ben a hivatalos statisztika 20 ezer
nézőt mutat ki a Szkénében, 129 előadáson.
Egy dolog biztosan állítható: előadásonként
átlagosan 155 fő nem járhatott akkor oda,
még akkor sem, ha egy-egy emlékezetes

mozgásszínházi előadás megtöltötte az aulát
vagy valamelyik tornatermet. Azt is tudjuk
viszont, hogy az akkoriban már működő
együttesek, színházak stabil, ha nem is nagy
számú közönséget vonzottak; és egyáltalán
nem csak a Szkénében léptek fel. Az
Arvisura, az Artus és a Berger Táncszínház,
a Szárnyak és a Természetes Vészek, a
Térszínház és az R. S. 9. Színház összes-
ségében jóval több nézőt vonzott az említett
20 ezernél. 1998-ra jelentősen megváltozott a
helyzet, az alternatív színházak jelenléte
természetessé és elfogadottá vált. A lé-
tezésükről, működésükről valló adatok per-
sze ugyanúgy hiányoznak, mint tíz évvel
ezelőtt. Az 1998-ban realizált nézőszámot
azoknak az adatoknak alapján becsülhetjük
meg, amelyek a minisztériumhoz benyújtott
pályázatokban szerepelnek. Húsz együttes
és játszóhely adott be pályázatot; mindegyik
mögött többéves munka áll, és saját bevallá-
suk szerint 120 ezer nézőt fogadtak. A sor-
ban itt nem szereplő Petőfi Csarnokot is
számítva reálisan körülbelül 150 ezer né-
zővel számolhatunk.

Az egyes területek áttekintése után
összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 1989
és 1998 között a pesti színházak közönsége
körülbelül 20 százalékkal csökkent, ez a
fogyás azonban a belső arányokat illetően
nem egyenletes. Az előbbiekben használt
kategóriákon belüli átrendeződést az alábbi
táblázat mutatja:

1 9 8 9 1 9 9 8

Százalékban

Önkormányzati színház 60 59
Minisztériumi színház 14 9
Opera 23 17
Magánszínház, egyéb 2 9
Alternatív színház 1 6
Összesen 100 100

Az önkormányzati színházak tehát a
kevesebb nézőből lényegében ugyanolyan
arányban „részesülnek". Bizonyos válság-
jelekre utal a minisztériumi színházak
számának csökkenése, talán ez is olyan érv,
amely az azonos felügyelet alá helyezés
mellett szól. Egyértelmű és jelentős a két
felfelé jövő szféra előretörése; ez a 15
százaléknyi néző arra is figyelmeztet, hogy
előbb-utóbb a finanszírozási kérdéseket is
újra kell gondolni az új helyzet aspek-
tusából.


