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Ha a színházak bérleteseiről készült beszámolókat tekint-
jük, a számadatok arról tanúskodnak, hogy a középiskola 
befejeztével gyökeresen megváltoznak a színházlátogatási 
szokások. A nagyváradi Szigligeti Színház esetében1 példá-
ul a középiskolás bérletesek csaknem háromszor többen 
vannak, mint az egyetemisták és fiatal felnőttek (annak 
ellenére, hogy a városban jelentős a felsőoktatásban részt 
vevők száma). A színházlátogatási kedv adott csoport köré-
ben tapasztalható csökkenése nem magyarázható csupán 
azzal a közhelyszerű megállapítással, hogy „a mai fiatalo-
kat nem érdekli a kultúra” – sőt, a probléma éppen fordít-
va tételeződik: vajon mennyire érdeklik a fiatalok a kul-
túrát?

A fogyasztási szokások az utóbbi huszonöt évben tapasztal-
ható átrendeződése megteremtette a kulturális intézmé-
nyek, így a kőszínházak „rendszerváltásának” igényét, ami 
legalább annyira implikálja a közönségkapcsolati rendszer 
átszervezését, mint a műsorpolitika megújítását.

A nagyváradi Szigligeti Színház közkapcsolati tevékenységé-
nek lehetőségeiről szóló kutatásomban elsősorban a fentebb 
említett közönségkapcsolati rendszer szereplőinek azonosí-
tására, helyzetelemzésére koncentrálok, hiszen a kampány-
tervezés sikerességét alapvetően meghatározza a belső és 
külső kommunikációban részt vevők alapos ismerete. A 
nagyváradi magyar egyetemisták színházzal szembeni atti-
tűdjének vizsgálata érdekében 2016 áprilisában kérdőíves 
gyors felmérést végeztem. Felmérésemnek nem célja a rep-
rezentativitás; a kutatás jelenlegi fázisában azokat az eszkö-
zöket kívánom azonosítani, amelyek egy átfogó közvéle-
mény-kutatás alapját képezhetik a későbbiekben. Ugyanak-
kor a kapott eredmények és az országos tendenciák összeha-

sonlítása segítséget nyújthat a terve-
zés szempontjából elengedhetetlen 
kampánypillérek meghatározásában.

Biró Árpád

„Jobb, mint a tv”: egy színházi 
attitűdvizsgálat irányvonalai

1.  A Szigligeti Színház mene-
dzseri raportja, 2015, 
online: http://www.
cjbihor.ro/pdf/Rezfinal_
Szigligeti.pdf, utolsó meg-
tekintés: 2016.06.10.
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A	kutatás	szerkezete	és eredményei

A kutatás a Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a Nagy-
váradi Állami Egyetem magyar tannyelvű szakát érintette. 
Az online továbbított kérdőívet hatvan diák töltötte ki; az 
alapsokaság 90%-a a PKE valamely szakán, 10%-a pedig az 
Állami Egyetemen tanul (ez nagyjából megfelel a két egye-
tem tanulói számarányának). A megkérdezettek között csak-
nem négyszer több a nő (78%), ez az arány nagyjából meg-
egyezik a Partium bérlettel rendelkezők nemi megoszlásával. 
A válaszadók túlnyomó többsége a PKE diákja (90%), jelentős 
részük Nagyváradról vagy más Bihar megyei településekről 
(pl. Biharszentjános, Margitta, Székelyhíd stb.), Szatmár és 
Szilágy megyéből, székelyföldi városokból (Gyergyó-
szentmiklós, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Csíkszereda), 
valamint magyarországi településekről (Békéscsaba, Gyula, 
Budapest, Berettyóújfalu) származik.

A kérdőíves gyors felmérést a Tőkés-féle kutatásmódszertani 
kézikönyv útmutatásai alapján állítottam össze és bonyolí-
tottam le2. Ennek értelmében a kérdőívet három szakaszra 
osztottam: az első szakaszban a demográfiai adatokra vol-
tam kíváncsi, a második szakaszban pedig zárt kérdések for-
májában a célcsoport kultúrafogyasztási szokásait vizs-
gáltam.

A második szakaszban kapott eredmények nagy vonalakban 
megegyeztek más, korábban végzett kutatások következteté-
seivel3: a színházfogyasztók általában más kulturális javak 
fogyasztói is (pl. könyvbemutatók, kiállítások, klasszikus és 
könnyűzenei koncertek), a többség átlagban 10–30 RON 
között költ havonta kulturális eseményekre, amelyekről leg-
többen a Facebookról értesülnek (a rangsorban a nyomtatott 
ATL-anyagok következnek, az internetes portálok), ugyanak-
kor a válaszadók számára kiemelt fontossággal bírnak az 
ismerősök ajánlatai is. A szabadidős lehetőség megválasztá-
sában kevésbé az ár, inkább az adott tevékenység műfaja, az 
előadók hírneve bír fontossággal. A felmérés ezen szakaszá-
ból kiderült, hogy a válaszadók a nagyváradi kulturális 
intézmények közül leginkább a Szigligeti Társulat előadásait 
követik, a legkevésbé pedig a Mária Királyné Színház (román 
nyelvű), a helyi galéria, valamint a Megyei Könyvtár prog-
ramjait frekventálják, a kínált programok közül pedig a 

könyvbemutatókat, irodalmi 
kerekasztalokat tekintik a legkevésbé 
kikapcsolónak.

Jelen tanulmányban az egyes fogyasz-
tói kategóriák felállításánál fontos 
harmadik szakaszt tárgyalom, amely-
ben nyitott kérdések segítségével vizs-
gáltam azokat az elvárásokat és atti-
tűdöket, amelyek a nagyváradi egye-
temistákban fogalmazódnak meg 
arról, hogy mi a színház feladata, 
hogy milyen az átlagos színházlátoga-
tó, vagy hogy melyek azok a ténye-
zők, amik miatt szívesen/nem szíve-
sen, vagy éppen szívesebben járna 
színházba.

Az első mondat a jó színházi előadás 
jellemzését kérte. A válaszadók több-
sége szerint a jó színházi előadás 
szórakoztat, „kikapcsolódástnyújtés
humoros”, tehát „kiszakítamindenna-
piéletből”. Egyes válaszok a szórakoz-
tató jelleget egyértelműen kötik bizo-
nyos műfajokhoz: „Szerintemajó
színházielőadásaz,amelyikönfeledt
szórakozástbiztosíttelehumorral,
zenével,deazsebaj,haegykisdráma
ispárosulmellé.Hangulatomtólfügg,

2.  Tőkés Gyöngyvér,Akuta-
tásmódszertanaakommu-
nikációtudományokban, 
Kolozsvár, Scientia Kiadó, 
2011.

3.  IRES – Percepții și atitu-
dini ale populației munici-
piului Cluj Napoca față de 
Teatrul Național Cluj. 
Raport de cercetare, com-
ponentă calitativă, 2015; 
Barometruldeconsumcul-
tural2014.
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hogymilyendarabotnézekmeg.Leginkábbazenésdarabok
érdekelnek.Sajnosazittelégkevésvan.Haegyjóelőadástaka-
rokmegnézni,akkorirányPestésazOperettszínház,pediga
miszínházunkislegalábbolyanszép.Hiányzikbelőleeza
műfaj.”

A válaszok egy következő csoportja azokat a véleményeket 
foglalja magában, amelyek szerint a jó színházi előadás 
maradandó élményt nyújt, „emlékezetes”, „valamitüzenaz
embereknek”,„értéketközvetítésszórakoztategyben”, valamint 
sokáig beszédtémát ad: „lekötiafigyelmet,elgondolkodtat,és
mégsokáigszívesenbeszélekróla”.

A harmadik csoport, az előzővel összefüggésben, a darabok 
minőségét hozza előtérbe. Ezek szerint a jó színházi előadás 
változatos, „nemengedimeg,hogyazóránkatbámuljuk”,„hite-
les,figyelemfelkeltő,megfelelőidőtartamú”. A válaszadók fon-
tosnak tartják a jó színészi alakításokat is: az előadás ezek 
szerint akkor jó, „haaszínészekjóltudjákalakítaniakarakte-
reket”, hiszen a jó színház „egyiklegfontosabbalapeleme/alap-
pilléreatehetségesszínészek.Amintaszínpadonhozzáértőés
tehetségesművészeketlátunk,jólérezzükmagunkat,teljesenbele
tudjukmagunkatélniabbaatársadalmirétegbeéskorba,amibe
beletartozikadarab”.

A válaszadók közül egyvalaki szerint a színház divatjamúlt 
tevékenység.

A szakasz második pontjában arra voltam kíváncsi, hogy 
melyek azok a tényezők, amelyek negatívan befolyásolhatják 
a színházélményt. A válaszadókat arra kértem, hogy a követ-
kező mondatot folytassák: „Feszélyezveérzemmagamaszín-
házban,ha/amikor…”

A vélemények több kategóriába sorolhatók:

1.  A válaszadók egy részét az unalmas darabok feszélyezik, 
illetve azok a helyzetek, amikor megértési nehézségekbe 
ütköznek. A válaszokból kiderül, hogy unalmas az a darab, 
amelyik „hosszúkimenetelűéscselekménybenszegény”, illetve 
további zavaró tényező, ha „túl hosszúazelőadáskevésszü-
nettel”. Viszonylag gyakoriak azok a válaszok, amelyekben 
megemlítik, hogy az unalmas előadásokról távozni szeret-

nének: „Feszélyezveérzemmagama
színházban,amikorunom,deszégyel-
lekkimenni.” A válaszadók az értel-
mezési nehézségeket a „túl modern” 
előadásokhoz társítják – érdekes 
ebből a szempontból, hogy egy 
válaszadó konkrétan a tánc- és 
mozgásszínházi előadások értelme-
zési akadályaira hívja fel a figyel-
met: „túlmodernrendezésűelőadást/
táncjátékotlátok”.

2.  A válaszadók második kategóriája 
a színházlátogatás külsőségeit 
nevezi meg feszélyező tényezőként: 
„Feszélyezveérzemmagamaszínház-
ban,amikorkiöltözöttembereket
látok” vagy „amikoralulöltözött
vagyokanagytöbbséghezképest”.

3.  Sarkalatos kérdés a trágárság és 
obszcenitás ábrázolása a színpadon: 
a nézőket zavarja, ha „sokazeroti-
ka”, ha „azelőadásajóízléshatárait
súrolja,világias”, vagy ha „azelőadók
folyamatosancsúnyánbeszélnek,trá-
gárszavakathasználnak”.

4.  A válaszok egy másik kategóriája 
az interaktivitásra vonatkozik, a 
válaszadók jó része nem kedveli, 
ha közvetlenül megszólítja őket 
egy szereplő: (feszélyezve érzem 
magam, ha) „mellémülegyszínész
azelőadásfolyamán”,„megszólíta-
nak,szemembenéznek”,„megszólíta
színpadrólegyszínész”,„amikor
kiválasztanakegyembertaközön-
ségből”.

5.  Gyakori a panasz a nézői viselke-
désmódra; a leírásokból kiderül, 
hogy a nem megfelelő viselkedés 
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(előadás közbeni evés-ivás, járkálás) is negatívan befolyá-
solja a színházi élményt, mint ahogyan a nem megfelelő 
hely („aleghátsószékekbekapokcsakhelyet”;„elölülök”;„közel
ülökaszínpadhoz”).

Arra, hogy miért járnak szívesen a válaszadók színházba, a 
túlnyomó többség azt válaszolta, hogy azért, mert a színházi 
előadás kikapcsol, illetve kiszakítja őket a mindennapi prob-
lémákból. (1) A válaszadók egy másik kategóriája azért jár 
szívesen színházba, mert az adott előadás élményt nyújt: 
„érzem,hogymindigkapokvalamit,amitmáshonnannem”. A 
színház egyediségére többször is rátapintanak a válaszadók, 
nem egyszer úgy, hogy kontrasztív viszonyba állítják más 
műfajokkal: „változatosságothoz,éssokkaljobbélmény,mint
megnézniegyfilmet”, vagy „jobb,mintatv”. (2) Mások a szín-
házba járás közösségi részét emelték ki: „kikapcsoléstársasági
életemrésze”,„együttlehetekabarátaimmal”„jószabadidős
program”, a színház ennélfogva „közösélmény”. (3)

A válaszadók egy külön kategóriáját alkotják azok, akiket a 
műfaj iránti csodálat, tisztelet motivál: „Kiskoromótafelnézek
aszínészekre,csodálomőket”;„érdekelaszínházművészet”. (4)

Az ezzel ellentétes kérdésre három válaszkategóriát tudunk 
felállítani; ezek szerint a válaszadók

1.  azért nem járnak szívesen színházba, mert nincs idejük 
vagy nincs kivel menjenek;

2.  azért nem járnak szívesen színházba, mert túl drágának 
tartják a jegyárakat; 

3.  azért nem járnak szívesen színházba, mert kerülik az unal-
mas, minőségileg gyengébb előadásokat – ebben a tekintet-
ben kiemelendő az a vélemény, amely szerint „avárosom-
banaszínházeléggyenge”.

A „Szívesebben járnék színházba, ha…” mondatot a legtöbben 
a több időre, valamint több pénzre/kisebb jegyárra vonatko-
zó megállapítással folytatták (1): „hatöbbismerősömlenne”; 
„kevesebbpénzbekerülne”. Ezek közül kiemelendő a kedvezmé-
nyes jegyárra vonatkozó megjegyzés: „hanagyobblennea
diákkedvezmény”.

A válaszadók következő csoportja az 
előadásokra vonatkozó információk-
kal folytatta a mondatot; ebben az 
esetben több, egymásnak ellentmon-
dó véleménnyel találkozhatunk: míg 
valaki úgy gondolja, vonzóbb lenne 
számára a színház, „hatöbbklasszikus
kerülnemegrendezésre”, másvalaki 
éppen a „moderntematikájú” műveket 
hiányolja (2).

Az egyik válaszadó a hatékony tájé-
koztatást hiányolja; az ő véleménye 
szerint fontos lenne „nagyobb hang-
súlyt” fektetni a hirdetésekre. A 
válaszadók másik csoportja a változa-
tos műsorkínálatot igényli („hatöbb
választásilehetőséglenneadarabok
között”;„haváltozatosabbelőadássorozat
lenne”) egyebek mellett fesztiváljellegű 
seregszemlékkel („hajobbanhasonlíta-
naafesztiválokra”), valamint külföldi 
vendégelőadásokkal.

A színház legfontosabb feladatára 
összpontosító kérdésfelvetésre érke-
zett vélemények három jól elkülönít-
hető csoportba sorolhatók. Ezek sze-
rint a színház legfontosabb feladata:

1.  a szórakoztatás („szórakoztassaa
nézőketésmindenkimegtaláljaa
hozzálegközelebbállóműfajt”);

2.  a művelődés/népművelés („neveljea
közönséget”,„akulturálisnevelés”;
„kultúráratanítaniazelőadástnéző-
ket”);

3.  a közösségformálás („szociális kap-
csolatokkialakításánakelősegítése”). 
Kiemelten fontos az a vélemény, 
amelyik szerint a színház feladata, 
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hogy „rávilágítsondolgokra.LásdAmiosztályunk”,hiszen a 
válaszban a Szigligeti Színház egy korábbi előadását is 
megemlítik. Az egyik válaszadó így összegzi a színház misz-
szióját: „elgondolkodtatni,nevelni,sezekérdekébenalehető
legközelebbkerülnilátogatóihozbizalomszempontjából,minő-
ségielőadásokatnyújtva”.

A színházlátogatókkal kapcsolatos sztereotípiákra jellemző, 
hogy a válaszadók közül tizenhárman úgy gondolják, az ide 
járók többsége

1.  idős („emiattmásazelvárásuk”; az egyik válaszadó szerint 
pedig: „30évenfelüli…ezjólenne,haváltozna”); 

2.  művelt („kultúrcsirke”); 

3. tehetősebb („megengedhetimagánakmindidőben,mind
anyagilag”).

A beérkezett vélemények jól körvonalazzák a színházzal szem-
beni, olykor ellentmondásos elképzeléseket: míg az egyik cso-
port meglátásában a színház feladata elsősorban a szórakozta-
tás, addig egy másik csoport a művelődés, személyiségfejlesz-
tés lehetőségét látja benne. Az előadásokkal szembeni legfon-
tosabb elvárás, hogy legyen érthető, humoros és „nemunal-
mas”; a válaszadók ugyanakkor nagy jelentőséget tulajdoníta-
nak egy előadás időtartamának és a szünetek időzítésének is. 
Műfajok szempontjából a könnyed és zenés műfajokat kedve-
lők vannak többségben; a repertoár szintjén egyaránt mutat-
kozik igény a klasszikus és a kortárs darabokra.

A többség meglátása szerint az átlagos színházlátogató idős, 
a generációs törés pedig magával vonja a nézői igények és 
befogadási mechanizmusok különbözőségét. A különböző 
kérdésfelvetések kapcsán megfogalmazott vélemények ezen 
a ponton egybecsengenek: a színház vonzóbb szabadidős 
tevékenység lenne, ha az olyan külsőségek, mint a formális 
öltözködés vagy a magas átlagéletkorból fakadó konzervatív 
viselkedésmód nem feszélyezné az odalátogatókat. Annak 
ellenére, hogy egyesek a fesztiválhangulattal összefüggő 
lazaságot hiányolják, egyes megállapítások arra engednek 
következtetni, hogy a színházi nevelés hiányos, ami a nézői/
látogatói viselkedésmintákat illeti.

A második szakasz eredményei alap-
ján nem az ár az elsődleges szempont 
a szabadidős tevékenységek megvá-
lasztásában, mégis beszédes, hogy a 
nyitott mondatok szakaszában gyak-
ran, több probléma kapcsán is felme-
rül, hogy a színházi előadások ára túl 
magas, illetve, hogy a diákkedvez-
mény nem elég kívánatos.

További	perspektívák

A megfogalmazott vélemények és 
attitűdök a kampánytervezés előké-
szítő szakaszának alapját képezhetik. 
A fentiekben egy olyan kutatást 
modelleztem, amelynek eszközei hoz-
zájárulhatnak egy specifikus helyzet 
meghatározásához: ahhoz, hogy 
melyek azok az előítéletek, amelyek a 
nagyváradi magyar egyetemisták 
meglátásában a színházat mint sza-
badidős tevékenységet jellemzik. A 
gyors felmérés, illetve az ezt alapul 
vevő kampány célcsoportja egy jelen-
leg alulreprezentált nézői réteg, az 
egyetemisták halmaza, akik már nem 
szervezett csoportokban látogatják a 
színházat, esetenként vagy nem volt 
részük korábban színházi élményben, 
vagy pedig más város színházi kultú-
ráján szocializálódtak, így igényeik is 
mások.

Az őket célzó kampány sikerességét 
részben a műsorkínálat, részben a 
megfelelő kommunikációs eszközök 
és üzenetek megválasztása szavatol-
hatja. A vidéki repertoárszínházakkal 
szemben általános elvárás, hogy a 
lehető legtöbb rétegnek eleget tegye-
nek; esetükben tehát a műsorpoliti-
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kát a különböző műfajok és regiszterek közötti egyensúly 
kell hogy jellemezze.

Mindezeket figyelembe véve, a következő pilléreket határo-
zom meg a kommunikációs terv elkészítésekor:

1.  Évadhirdető kampány: A kommunikációs eszközök között 
elsőbbséget élvez az internet; ebben a tekintetben hangsúlyt 
kap a mobilbarát verzióval bíró, folyamatosan frissülő 
weboldal, valamint a Facebook-oldal, amely tartalmi részé-
ben és megjelenésében is a fiatalosság és lendületesség 
benyomását kell keltse úgy, hogy közben a más korcsoport-
hoz tartozó látogatók is megtalálják a számukra vonzó tar-
talmakat. A fiatalok esetében az offline sajtó nem hangsú-
lyos tényező; így elsősorban a kívánatos audiovizuális és 
vizuális tartalmak megszerkesztésére kell összpontosítani. A 
web 2.0-s lehetőségek mellett a klasszikus reklámfelületeket 
is kiemelten kell kezelni: a plakátokon és szórólapokon 
kívül érdemes olyan eszközöket gyakorlatba ültetni, ame-
lyek a célcsoport által kedvelt helyekre is beilleszthetők 
(kocsmákban poháralátét, asztali hirdető stb.). Az egyetemis-
táknak szánt évadhirdető kampány időpontja a város két 
egyetemének tanévnyitójához kell illeszkedjen; a kampány 
első szakaszában az intézmény általános megismertetése 
zajlik (érdemes erre az időpontra akár ingyenes közönségta-
lálkozókat, ünnepségeket, nyílt napot szervezni); a második 
részben pedig a bérletek értékesítésére kerül a hangsúly.

2.  Specifikus bérletkonstrukció: Az előadások szintjén a diffe-
renciálás eszköze az olyan bérletkonstrukciók megállapítá-
sa, amelyek célzottan egy bizonyos korcsoport igényeire 
adott válaszként értelmezhetők. Figyelembe véve az egyete-
misták sokszínű elvárását, a bérletházak esetében a szabad-
bérletek bevezetése feloldhatja a különbözőségek okozta 
feszültséget: szabadbérletek esetében a néző saját maga 
választhatja meg mind az előadás címét, mind pedig az elő-
adás időpontját, illetve a teremben elfoglalt helyet. Az ilyen 
bérletházak összeállítása megoldást jelenthet a magas árra 
vonatkozó elégedetlenségre is, hiszen egy-egy bérlet több 
előadást foglal magában, így a vásárló kevesebb összegért 
nézheti meg az adott produkciókat, mintha mindegyikre 
külön-külön váltaná meg jegyét. Az egyetemisták számára 
megfogalmazott üzenetnek tartalmaznia kell az árra vonat-

kozó információkat, akár úgy is, 
hogy konkrétan utal arra, hogy 
adott összegből mi mást vásárolhat, 
és a felsorolt javakhoz képest a szín-
háznak milyen előnyei vannak.

3.  Jegykedvezmények: A diák- és nyug-
díjas-kedvezmények mellett havonta 
két alkalommal különleges jegyakci-
ót lehet hirdetni. Ezek egyaránt szól-
nak a nem-bérletes nézőknek, vala-
mint a bérletházakból kimaradó elő-
adások potenciális látogatóinak. A 
last minute-jegyakciókat a Magyar-
országon már működő, korábban 
bevett szokás alapján érdemes szer-
vezni: minden hónap játékrendjé-
ben megjelölendő az az egy cím, 
amelyre előadás előtt egy órával 
jelentősen kedvezményes jegyet 
lehet vásárolni. Ennek a mintájára 
szervezhető csak egyetemistáknak 
szóló jegyakció: havonta egy elő-
adást egy diákjegy-áron vásárolt 
jeggyel két személy tekinthet meg.

4.  Nézői nevelési programok (kiegészí-
tő programok): A színházi nevelési 
programok ugyanígy lehetőséget 
teremthetnek egy értelmezői közön-
ség kialakítására: a nyílt próbák, 
nyilvános főpróbák vagy a lecke-
koncertek mintájára felépülő lecke-
előadások egyrészt lehetőséget 
adnak a színházi folyamatok megis-
merésére, másrészt támpontokat 
nyújthatnak a darabok értelmezésé-
ben, ráadásul olyan alkalmakat 
teremtenek, amelyekbe olyanok is 
bekapcsolódhatnak, akik addig alig 
vagy egyáltalán nem látogatták a 
színház előadásait. A nézői nevelés 
misszióját valósíthatja meg az egye-
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temieknek szánt szakmai gyakorlat-program – az irodalmi 
titkárság, illetve marketingosztály tevékenységébe bekap-
csolódó diákok egyetemi gyakorlat címén megismerkednek 
az állami kulturális intézmény (kulturális menedzsment 
egyes részeinek) működési kereteivel.

5.  Közönségtalálkozók: A közösségformálás lehetőségét nem 
csupán a virtuális, hanem a reális térben is meg kell valósí-
tani. Ennek klasszikus eszközei a közönségtalálkozók, 
amelyeknek megújításában a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház Livingroom-sorozata lehet követendő példa: ebben 
az esetben egy beszélgetős show formájában kerülhetünk 
közelebb a művészekhez. A Színházak Éjszakája típusú 
rendezvények egyrészt az évforduló-érzékenységet növel-
hetik a látogatókban (pl.: magyar dráma napja, színházi 
világnap, a névadó születésének napja stb.), másrészt teret 
adnak olyan ingyenes eseményeknek, amelyek kedvcsiná-
lóként szolgálhatnak. A színház mint a legnagyobb Bihar 
megyei magyar kulturális intézmény, olyan ünnepek fon-
tosságára is felhívhatja a figyelmet, mint a magyar kultúra 
napja, a magyar költészet napja, nemzeti ünnepek stb.

A kommunikációs kampány tervezésében az események 
interaktivitása kérdéses: hiszen a jórészt ismeretlen vagy 
konzervatív viszonyulást feltételező színház felhívására 
nehezen válaszolhatnak a megszólítottak, ugyanakkor kellő 
óvatossággal kialakíthatók annak a párbeszédnek a keretei, 
amelybe aztán hatékonyan bekapcsolódhatnak a korcsoport 
képviselői, és amely a későbbiekben további támpontokat 
nyújthat a következő évadok tervezésében.

Összegzés

Egy korszerű vidéki repertoárszínház 
sikerességi tényezője – túl az előadás- 
és nézőszámokon – az, hogy milyen 
mértékben tud olyan kulturális java-
kat előállítani, amelynek fogyasztá-
sában egy minél számosabb nézőbá-
zis érdekelt. Ennek eszköze, hogy a 
repertoár sokszínűségével több 
különböző csoportot is megszólítsa-
nak. A színház esetében egy klasszi-
kus bontási szempont a közönség 
korcsoportok szerinti felosztása; ez 
pedig a generációs marketing típusú 
szegmentációs modellt vonja maga 
után. Adott generáció jellemzőinek 
ismeretében és a színházlátogatók 
preferenciáinak kutatása által célcso-
port-érzékeny üzenetek fogalmazha-
tók meg, s ezek hozzájárulhatnak 
mind a művészeti politika, mind a 
kommunikációs tevékenységek haté-
konyságának javításához. Dolgoza-
tom egy ilyen stratégia első lépésére 
tett kísérletként értelmezhető, amely-
nek célja, hogy megteremtse a hely-
zetfelmérés megfelelő feltételeit, 
ezáltal megalapozza a projekt-élet-
ciklus következő szakaszait.


