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Nyitány

Bevezetés

Dolgozatomban a színház és a marketing közötti kapcsolat feltárására vállalkozom, 

a Miskolci Nemzeti Színház marketing tevékenységén keresztül. 

A  színház  mindenki  számára  mást  jelent,  a  kultúrát,  a  kikapcsolódást,  a 

szórakozást, de sajnos akad olyan is, akinek semmit sem jelent, hiszen egyáltalán nem jár 

színházba,  nem  érdekli  a  szórakozásnak  ez  a  fajtája.  Ezért  fontos,  hogy  a  marketing 

eszközeit  felhasználva  minél  több  ember  érdeklődését  keltse  fel  egy  előadás,  és 

ugyanennyien menjenek is el a színházba.

Miskolcon a színjátszásnak nagy hagyománya van, mert a mai Magyarország első 

kőszínháza áll a belváros szívében. A színház azóta persze rengeteg átalakításon esett át, 

de  az  emlékek,  a  nagy színészdinasztiák  legendája  életben  tartja  a  színház  tekintélyét. 

Manapság  azonban  ez  nem  elég,  nagyon  fontos  minden  terméknek,  márkának, 

intézménynek élni a marketing lehetőségével. 

A téma aktualitását adja az a tény is, hogy a város pénzügyi  nehézségei miatt a 

színház  is  nehéz  helyzetbe  került  a  2011/2012-es  évadban,  de  lehetőségeihez  mérten 

legjobban próbál kilábalni a nehézségekből.

Személyes  kötődésem  a  Miskolci  Nemzeti  Színházhoz  csupán  annyi,  hogy 

kisgyermek korom óta járok színházba, eleinte természetesen csak mesedarabokat néztünk 

meg a családommal, de már lassan több mint 10 éve minden évadban veszek bérletet a 

Nagyszínházba.  Elvarázsolt  ez  a  világ,  és  kíváncsi  lettem  ennek  a  világnak  a 

gyakorlatiasabb, földhöz ragadtabb, gazdasági és marketinges hátterére is. 

Dolgozatom három nagyobb részből  áll,  melyek  megírásához primer  kutatást  és 

szekunder adatgyűjtést egyaránt végeztem. Az első részében a színházat, mint szolgáltatást 

és  annak  marketing  eszközeit  mutatom  be.  A  második  rész  Miskolcról  és  a  Miskolci 

Nemzeti Színházról szól, melyben részletesen kitérek a színház marketing tevékenységére. 

A  harmadik  részben  az  önálló  kvantitatív  kutatásom  eredményeit  ismertetem. 

Kutatásomban arra szeretnék választ kapni, hogy a miskolci közönség hogyan viszonyul a 

színházhoz,  milyen  aktivitásokkal  éri  el  a  színház  az  embereket,  melyik  korosztály  a 

legjellemzőbb közönsége a  színháznak,  valamit  hogy az országos tendenciák  mennyire 

állják meg a helyüket Miskolcon. 
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I. Felvonás

Az első  fejezetben  a  színházmarketing  tevékenységéről  tájékozódhat  az  olvasó, 

majd a színházat, mint szolgáltatást mutatom be a 7P modell segítségével, végül egy rövid 

áttekintés következik a színházak országos keresletéről és kínálatáról.

1.1. A színházi marketing

A  marketinget  kezdetben  csupán  a  termékek  értékesítésénél  alkalmazták,  majd 

fokozatosan terjedt át a szolgáltatások területére. A színház csak nagyon későn kezdett élni 

a marketing nyújtotta lehetőségekkel. Juhász Sándor szerint „a sikeres színházi marketing-

tevékenység a következő célokat kívánja megvalósítani:

1. Meghatározza,  hogy  hol  található  nagy  létszámú  és  nagy  felvevő-képességű, 

potenciális színházlátogató.

2. Meghatározza a velük való kommunikáció leghatásosabb formáit.

3. Meghatározza a piaci helyzetnek megfelelően a színházjegyek árát.

4. Befolyásolja a piacot.

5. Könnyen hozzáférhetővé teszi az előadást.

6. Biztosítja a produkció zavartalan élvezését.

7. Kialakítja a színházhoz szükséges hűségesen ragaszkodó nézők táborát.”1

A színház a nonbusiness szférához tartozik, mert még ha nyereségesen is működik 

a vállalkozás, a nyereséget fejlesztésre, további produkciók színpadra állítására használják 

fel,  és a tulajdonos –legtöbb esetben az önkormányzatok– nem veszi ki  a nyereséget  a 

költségvetéséből.  A színház a nonbusiness szférán belül a kulturális  vállalkozások közé 

tartozik, melyek célja elsősorban a mentális, lelki, érzelmi hiányérzet kielégítése. A vevők 

elsősorban a nézők, ők azok, akik az előbb említett szükségleteik kielégítése érdekében 

színházjegyet vásárolnak. A támogatók is tekinthetők vevőknek, például az önkormányzat, 

az alapítványok, a magán- és vállalati szponzorok. 2 Azonban mindkét vevőcsoportnak más 

és  más  igényei  vannak.  A nézők igénye,  hogy kikapcsolódjanak,  jól  érezzék magukat, 

művelődjenek, kielégítsék a fent említett lelki szükségleteiket. A támogatók igénye többek 

1 Juhász Sándor - Kalmár Péter: Mr. Producer: Színházi Management Kézikönyv 1993. OperocK Kiadó; 70-
71. oldal
2 Dinya László - Farkas Ferenc - Hetesi Erzsébet - Veres Zoltán: Nonbusiness marketing és menedzsment 
2004. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

6



között  az,  hogy  a  színház  jó  hírén  keresztül  öregbítsék  a  saját  hírnevüket  is,  hogy 

megnyerjék a médiát, az önkormányzat esetében pedig igény lehet a választásokon aratott 

győzelem.

1.2. A színház, mint szolgáltatás

A színházi előadás olyan szolgáltatás, ami nem tárgyiasult, amit emberek nyújtanak 

más emberek számára. Ezzel mentális, lelki, kulturális igényt elégítenek ki. A színházjegy 

megvásárlásával a néző ezen szükségleteit elégítheti ki, persze csak akkor, ha el is megy az 

előadásra. A színházjegy nagyon különleges eszköz, hiszen csak egy adott időtartamig, az 

előadás végéig hordoz értéket. Az előadás végével elveszíti értékét, csak egy papírdarab 

marad.

A  szolgáltatásoknak  négy  fő  jellemzője  van,  ami  megkülönbözteti  a  fizikai 

terméktől.  Ezek  a  megfoghatatlanság,  az  elválaszthatatlanság,  az  ingadozás  és  a 

romlékonyság. Ezt HIPI elvnek nevezzük. Ez a mozaikszó a szavak angol megfelelőjének 

kezdőbetűiből  áll:  Heterogeneity  –ingadozás,  Intangibility  –megfoghatatlanság, 

Perishability –romlékonyság, Inseparability –elválaszthatatlanság.

Az ingadozás azt jelenti, hogy a szolgáltatás minősége nagymértékben attól függ, 

hogy ki nyújtja, mikor és hol, ezért lehet nagyon ingadozó. A színház példáját tekintve: 

nem lehet minden előadás egyforma, mert lehet, hogy a színésznek éppen rossz napja van, 

esetleg elfelejti a szöveget, nem úgy tudja megformálni a szereplőt, ahogy azt a közönség 

elvárja,  vagy  ahogy  tette  azt  esetleg  az  előző  előadáson,  amelyről  a  néző  beszámolót 

hallott. 

A megfoghatatlanság azt jelenti, hogy amíg a fizikai terméket a kezünkbe vehetjük, 

esetleg  megszagolhatjuk,  megízlelhetjük,  addig  a  szolgáltatások  esetében  erre  nincs 

lehetőség. Éppen ezért a vevők jeleket keresnek, ami utalhat a szolgáltatás minőségére. A 

színház  esetében  ez  lehet  a  főszereplő  színész  neve,  a  rendező,  a  darab  ismertsége, 

népszerűsége, esetleg az előadás jegyárai, ami garancia lehet az előadás minőségére.

A romlékonyság a szolgáltatás nem tárolható jellegére utal. Hiszen ha megnézünk 

egy előadást,  akkor  annak  csak  az  emléke  marad  meg  a  közönség fejében,  nem tudja 

hazavinni, és megmutatni esetleg a családtagoknak.

Az elválaszthatatlanság elve arra utal, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele 

egy adott időben és egy adott helyen történik. Szórakoztató szolgáltatások esetén, amilyen 

a színház is,  különösen fontos a vevő számára  a szolgáltató  személye.  Ha egy darabot 
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például  két  szereposztásban  játszanak,  akkor  a  néző  valószínűleg  már  az  előadás  előtt 

eldönti, hogy melyik színésszel látná szívesebben a darabot. Különösen igaz ez akkor, ha 

egy ismert név mellett egy kevésbé ismert személy ugyanazt a szerepet játsza.3

Mint  a  szolgáltatások  általában,  így  a  színház  is  leírható  a  szolgáltatások  7P 

marketingmixével. Booms és Bitner egészítette ki a klasszikus McCarthy-féle 4P modellt 

(product, price, place, promotion) további 3 eszközcsoporttal, az emberi tényező (people), 

a tárgyi elemek (physical evidance) és a folyamat (process) mixelemekkel.

Az  emberi  tényező  jelenti  az  összes  olyan  személyt,  aki  részt  vesz  a 

szolgáltatásügylet  létrejöttében,  ide  sorolható  a  szolgáltató  frontszemélyzete,  maga  az 

igénybe vevő és más igénybevevők is. 

A tárgyi elemeket alkotja az a környezet, amelyben a szolgáltatást nyújtják, és ahol 

a szolgáltató és az igénybe vevő között az interakció lezajlik, valamint bármilyen további 

elem, ami megkönnyíti a szolgáltatás létrejöttét, kommunikációját.

A  folyamatba  tartoznak  azok  az  eljárások,  tevékenységfolyamatok,  melyek 

műveleti rendje során a szolgáltatást teljesítetté válik.4

1.3. A szolgáltatásmarketing 7P-je

1.3.1. A szolgáltatástermék

A színház esetében a termék definíciójával ellentmondásokba ütközhetünk, hiszen 

ez  esetben  a  termék  nem  csak  nem  fizikai  formában  létezhet,  mert  ide  sorolhatók  a 

különböző kiadványok,  a  műsorfüzetek,  a  CD-k,  DVD-k.  A színházjegyet  is  a  termék 

fizikai formájához sorolhatjuk, bár különleges a szerepe. Hiszen az előadás megkezdéséig 

ez jelenti az értéket, viszont az előadás végeztével értéktelen papírdarabbá válik. 

A színházi termék első és legfontosabb eleme mégis az előadás. Ezzel együtt  az 

előadásban  részt  vevő  művészek  is  a  termék  dimenziójába  tartoznak.  Ezért 

elengedhetetlen, hogy a színészeket a kommunikációs elemek segítségével, az előadással 

együtt,  vagy  akár  önállóan  is  népszerűsítse  a  színház.  Erről  beszélt  a  2011-es 

Reklámkonferencián  Kerényi  Miklós  Gábor,  a  Budapest  Operettszínház  igazgatója  is. 

Elmondása  szerint  az  igazgatósága  első  két  éve  azzal  telt,  hogy  a  színház  tehetséges 

énekeseit  –többek  között  Dolhai  Attilát,  Janza  Katát,  Oszvald  Marikát  –ismertté  és 

3 Philip Kotler-Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment 2006., Akadémiai Kiadó, Budapest
4 Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve 2009. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest
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népszerűvé tegye. Sok pénzt fektetett abba, hogy sztárok legyenek, és ezzel becsalogassák 

a közönséget a színházba.5 

A művészekhez kapcsolódóan a termékmix lényeges eleme még a díjak feltűntetése 

a színészek neve mellett. A Miskolci Nemzeti Színház alkalmazza ezt az elemet, nemcsak 

a színház honlapján tűnteti fel a díjakat, hanem a színházban elhelyezett  fényképekre is 

felkerül a díj megnevezése. A színház hét Jászai díjas színésszel és egy érdemes művésszel 

büszkélkedhet.

A  szolgáltatástermék  kézzel  fogható  részét  képezi  a  műsorfüzet,  amelyeket  a 

színház a bemutatóihoz készít.  Ezek tartalmazzák a darab szereposztását,  fényképeket a 

próbákról,  az  előadásokról,  esetleg  egy-egy  interjút  a  rendezővel,  a  színészekkel. 

Miskolcon  a  Nagyszínházi  bemutatókhoz  kapcsolódóan  adnak  ki  műsorfüzetet,  amely 

mindig tartalmazza az egyéb játszóhelyek új bemutatóit is.

A saját szervezésű rendezvények, fesztiválok is a szolgáltatástermék részét képezik. 

A Miskolci Nemzeti Színház fontos kulturális ünnepek alkalmával, mint a Magyar Kultúra 

Napja,  vagy  a  Színházi  Világnap,  minden  évben  szórakoztató  programokkal  várja  az 

érdeklődőket. Állandó program a nyílt próba, amikor is a közönség bepillantást nyerhet az 

éppen aktuális bemutatásra váró darab próbáiba. Emellett állandó program a színházbejárás 

is,  melynek  keretében  a  közönség  megismerkedhet  a  színház  kulisszáival.  És  itt 

elérkeztünk a következő fontos termékelemhez,  az épülethez.  Ezt  a színház oly módon 

tudja kihasználni,  hogy különböző külső rendezvények számára bérbe adja.  A miskolci 

színház a város iskoláinak gálaműsoraihoz szokott helyszínt biztosítani, valamint esküvői 

fotózás is megvalósítható a színház épületében. 

Fontos termékelem az árukapcsolás is, amely olyan elemeket tartalmaz, ami a néző 

kényelmét biztosítja, és bizonyos esetekben árelőnyt  is nyújt a közönség számára. Ilyen 

lehet  a  színházjeggyel  történő  ingyenes  parkolás  lehetősége,  a  színházjegy  ellenében 

kedvezményes  vacsora  egy  közeli  étteremben,  vagy  akár  egy  másik  előadásra 

kedvezményes jegyvásárlás biztosítása az előadás szünetében.

Van  a  termékmixnek  egy  olyan  elvont  eleme  is,  amely  részben  az  épülethez, 

részben az előadásokhoz, részben a művészekhez kapcsolódik. Ezt nevezhetjük úgy, hogy 

„gyökerek”, vagy hagyomány, a színház és a színjátszás hagyománya. Miskolcon ennek 

nagyon fontos szerepe van, hiszen a városban állt a mai Magyarország első kőszínháza, 

neves színészek kezdték pályájukat  Miskolcon. A híres Latabár  család minden tagja itt 

5 Molnár Kinga: Mire jók a versenyszabályok 2011. szeptember 27. (letöltés: 2011. szeptember 30.)
http://www.kreativ.hu/cikk/miert_fontos_a_versenyszabalyokat_betartani
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játszott, valamint a város híres színésznője volt Déryné Széppataki Róza is. És hogy mai 

példákat  említsek,  többek  között  Gesztesi  Károly,  vagy  Szervét  Tibor  is  itt  kezdte 

pályafutását,  de  Szirtes  Tamás,  a  Madách  Színház  jelenlegi  igazgatója  is  a  Miskolci 

Nemzeti Színházban rendezett pályája elején. 

A hagyományok megjelenítésének fontos eszköze lehet a kiállítás,  ami szintén a 

szolgáltatástermék egy eleme lehet. A kiállítás lehet időszaki, vagy állandó. Miskolcon a 

Színháztörténeti  és  Színészmúzeum  állandó  kiállítása  hűen  őrzi  a  színjátszás 

hagyományait. 

1.3.2. Az ár

Az ár  elemeinek  meghatározása  már  könnyebb  feladat,  mint  a  terméké.  Hiszen 

minden  színházi  terméknek  van  egy  tényleges  ára,  vagyis  a  jegynek,  a  bérletnek,  a 

műsorfüzetnek, a kiállítás belépőnek, az egyéb színházi programokon való részvételnek, a 

büfé termékeinek, vagy a ruhatárnak. Ezek egy része fix költség, amit színházlátogatáskor 

kötelező megfizetni, egy része pedig változó költségként jelentkezik, a néző választhatja 

meg, hogy szüksége van-e rá.

Az ár taglalásához tartoznak azok az elemek, amelyeket az értékesítés támogatása 

miatt alkalmaznak a színházak. Ilyen a színházjeggyel történő ingyenes parkolás, vagy a 

kedvezményes  éttermi,  kávézói  fogyasztás,  az  aznapi  jeggyel  történő  kedvezményes 

színházjegyvásárlás  egy  másik  előadásra,  vagy  az  előadás  megkezdése  előtti 

kedvezményes jegyek. Ezek az elemek segítik a nézőben kialakítani azt az érzést, hogy az 

észlelt ráfordítás helyett a néző nagyobb mértékben az észlelt haszon elemeit érzékelje. A 

néző észlelt haszna pedig az előadás közben egy-egy pillanat,  az előadás után pedig az 

élmény, ami esetleg örök emlék maradhat.6

1.3.3. Csatornapolitika

A csatornapolitika az értékesítés alapjául szolgál, és azokat az elérési formákat is 

jelenti, amelyeken keresztül a színház eljut a közönséghez.

Az értékesítés  rendszere lehet saját,  vagy külső, ami a nem a színházhoz tarozó 

jegyirodákat  jelenti.  A  saját  rendszeren  belül  megkülönböztetjük  a  jegypénztárt  és  a 
6 Dr. Gyenge Balázs, Ph.D.: Színházi marketing a közönség szemével (letöltés: 2011. szeptember 30.)
http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37678:szinhazi-marketing-a-
koezoenseg-szemevel&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2

10

http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37678:szinhazi-marketing-a-koezoenseg-szemevel&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2
http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37678:szinhazi-marketing-a-koezoenseg-szemevel&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2


szervezési  osztályt.  Ezek  az  elemek  a  későbbiekben  tárgyalt  emberi  tényezők,  tárgyi 

elemek és a folyamat kapcsán is nagy szerepet kapnak majd. 

Az  értékesítés  új  formája,  az  elektronikus  jegyértékesítés  már  egyre  több 

színházban elterjed, nincs ez másképp Miskolcon sem. A színház honlapján működik az 

elektronikus jegyértékesítés, amely még kedvezményt is biztosít az ott vásárlók számára. 

Az internetes felület egyébként még abban az esetben is hasznos a néző számára, ha ugyan 

személyesen szeretné  jegyét  megvásárolni,  de tájékozódni  szeretne arról,  hogy hol  van 

szabad hely, a nézőtér mely részére tud még jegyet vásárolni. 

Az értékesítés létrejöhet kihelyezett értékesítési helyeken is, ahol esélyt adnak az 

impulzusvásárlásnak  is,  bár  a  színházjegyvásárlás  véleményem  szerint  nagyon  kevés 

esetben lehet impulzus jellegű. Ilyen értékesítési hely például a Budapesti Operettszínház 

pavilonja az Andrássy út és a Nagymező utca kereszteződésében.

A jegyek, illetve a bérletek is fontos elemei az értékesítésnek, mindamellett, hogy 

sok más mixelemhez is kapcsolható. A termék esetében már említettem, hogy lényegében a 

jegy testesíti meg fizikai formában az előadást, az teszi lehetővé a megtekintését. Szintén a 

termék, illetve az ár funkciója válik hangsúlyossá akkor, amikor a jegynek az a funkciója 

érvényesül,  hogy az előadás, illetve a nézőtéren elfoglalt hely értékét mutatja. Hiszen a 

jegyek több kategóriába sorolhatók aszerint, hogy a nézőtér mely részére szólnak, illetve, 

hogy melyik előadásra. A Miskolci Nemzeti Színházban három kategóriát különböztetnek 

meg a nézőtéren elfoglalt hely szerint, és az előadások között is különbséget tesznek alap 

helyáras, közép helyáras, illetve felemelt helyáras jegyekkel. 

Az értékesítési csatornához tartoznak még a színházi shopok, amelyek még csak a 

főváros  néhány  színházában  találhatók  meg  (Magyar  Állami  Operaház,  Katona  József 

Színház,  Művészetek  Palotája),  de  szorosan  a  színházhoz  tartozó  termékeket,  CD-ket, 

DVD-ket, könyveket árusító bolt csupán a Budapesti Operettszínházban található. 

1.3.4. Kommunikációpolitika

A  kommunikációpolitika  minden  termék  és  szolgáltatás  esetében  nagyon  sok 

elemből állhat, nincs ez másként a színház esetében sem.

Az első csoportba a nyomtatott  anyagokat sorolnám. Ide tartoznak az előadásról 

szóló  szórólapok,  amelyek  általában  a  jegypénztárakban,  közönségszervező  irodákban 

találhatók. A legfőbb funkciójuk az érdeklődés felkeltése. Ha a néző a már megvásárolt 

jegy mellé  viszi  magával,  akkor  az előadásról  tudhat  meg információkat  (szereposztás, 
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rendező, a darab története), viszont ha sorban állás közben pillantja meg egy új bemutató 

szórólapját,  akkor  felkeltheti  érdeklődését  egy  újabb  előadás  iránt.  Fontos,  hogy  a 

szórólapok arculata,  színvilága,  hangulata  illeszkedjen  az  előadáshoz,  és  az  előadáshoz 

kapcsolódó többi kommunikációs eszközhöz, a plakáthoz, a műsorfüzethez. 

A nyomtatott  anyagokhoz tartoznak a havi  műsorról  szóló tájékoztatók  is.  Ezek 

lehetnek  csupán  a  műsortervet  ismertető  anyagok,  vagy  olyan  kis  kiadványok  is, 

amelyekből  a  hónap előadásairól,  a jegyárakról  kaphat  tájékoztatást  a  néző.  Miskolcon 

ennek is két formája létezik. A városban plakátként elhelyezett nyomtatványok csak a havi 

műsort tartalmazzák, viszont a jegyirodában elhelyezett műsortervek hátoldalán az egyéb 

információk is megtalálhatók.

Fontos elem még a műsorfüzet is, ami a termék mixelemhez is tartozik, azonban a 

kommunikációpolitikának is fontos eszköze. Ennek a kiadványnak is illeszkedni kell az 

előadás,  és a  többi  kommunikációs  eszköz arculatához,  színvilágához,  hangulatához.  A 

műsorfüzet esetében a színháznak, illetve a kiadónak meg kell találni az egyensúlyt, hogy a 

kiadvány ne csak egy fényképalbum legyen, de ne is egy színháztörténeti, drámatörténeti 

lexikon.  Megfelelő  arányban  kell  tartalmaznia  a  próba –és  előadásfotókat,  valamint  az 

előadáshoz kapcsolódó ismertető anyagokat. 

A korábban már említett plakát is a kommunikáció eleme. A plakát kikerülhet a 

színház  falára  óriásplakátként,  de  tömegközlekedési  eszközökön,  és  a  klasszikusnak 

számító  hirdetőoszlopokon  is  megjelenhet.  Fontos,  hogy  a  plakát  informáljon  az 

előadásról,  tartalmazza  a  szereposztást,  a  bemutató  dátumát,  a  rendező  nevét. 

Természetesen a plakátnak is illeszkedni kell stílusában a többi nyomtatott elemhez. 

A  jelmezes  próbán,  esetleg  a  bemutatón  készült  fényképek  is  fontos  elemei  a 

kommunikációnak. Ízelítőt adnak a darab hangulatáról és figyelemfelkeltőek. Miskolcon a 

jegyiroda  kirakatába  helyezik  ki  ezeket  a  fényképeket  általában  a  bemutató  napján.  A 

fényképek másik funkciója lehet a színészek azonosítása, erre a célra minden színházban 

megtalálhatók  a  társulat  tagjainak  „civil”  fényképei,  amelyen  az  esetleges  művészi 

elismeréseiket is feltüntetik.

A kommunikációnak  speciális  formái  is  megjelenhetnek,  általában  a  jegyirodák 

közelében. Ilyenek lehetnek az előbb említett fényképek, de van, ahol már alkalmazzák a 

kivetítőket,  plazmatévés  megoldásokat  is,  amelyeken  előadásrészletek  futnak,  ezzel  is 

felkeltve  a  nézők,  érdeklődők  figyelmét.  Speciális  kommunikációs  forma  lehet  a 

színházhoz kötődő személyek szobrainak elhelyezése a színház közelében. 
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A sajtó a színházak esetében az egyik legfontosabb médium a reklám közlésére. Itt 

persze a reklámot nem hagyományos értelemben kell érteni, hanem például egy kritika, 

egy beszámoló, egy interjú megjelenése lehet a kommunikáció módja. Ezek az anyagok 

persze –különös tekintettel az interjúkra– megjelenhetnek rádióban, vagy televízióban, de a 

vidéki színházak esetében az legtöbbször ez csak a helyi médiumot jelenti.

A weboldal is fontos kommunikációs eszköz lehet, ha azt jól használja a színház. 

Fontos, hogy az oldal megfeleljen a célcsoport igényeinek, könnyű legyen eligazodni rajta, 

az  oldalon  megjelenő  információk  szinkronban  legyenek  az  egyéb  csatornákon 

megjelentekkel.  Lényeges,  hogy  az  oldal  stílusa,  struktúrája,  színvilága,  illeszkedjen  a 

színház arculatához. Ha a színház jól ki akarja használni a weboldalt, akkor fontos, hogy itt 

is megjelenjenek az előadás fotói, esetleg videók is. A honlaphoz kapcsolódóan meg kell 

említeni a 21. század nagy áttörésének számító social médiát, vagyis a közösségi oldalakat, 

különös  tekintettel  a  Facebook-ra.  Ha  a  színház  meg  akarja  nyerni  a  középiskolás  és 

főiskolás,  egyetemista  korosztályt,  akkor  elengedhetetlen,  hogy  saját  oldala  legyen  a 

Facebookon. És az nem elég, hogy oldala van, fontos, hogy aktív legyen, és naponta, vagy 

legalább hetente egy-egy „post-tal” megjelenjen a közönsége üzenőfalán.

A közönségtalálkozók is nagy jelentőséggel  bírnak a kommunikáció terén.  Ha a 

színház  közönségtalálkozókat  szervez  egy-egy  előadás  ismertetése  céljából,  akkor  a 

résztvevők kedvet kaphatnak a teljes darab megtekintéséhez, és közelebb tudják hozni a 

nézőkhöz az előadást.

A  színház  esetében  a  számos  kommunikációs  eszköz  mellet  nagyon  fontos  az 

úgynevezett szájreklám is, a word-of-mouth advertising. Az emberek egy színház, vagy 

egy előadás kapcsán sokat adnak ismerőseik véleményére, ezért fontos, hogy a közönség jó 

hírét  keltse  a  színháznak,  aminek  kialakításában  nagy  szerepe  van  a 

frontvonalszemélyzetnek.  És  ezzel  el  is  érkeztünk a következő mixelemhez,  az  emberi 

tényezőhöz.

1.3.5. Emberi tényező

A színházat emberek „csinálják”, ezért az emberi tényezőnek nagyon nagy szerepe 

van  a  közönség  véleményének  kialakításában.  Mindenki  része  ennek  az  elemnek,  aki 

kapcsolatba  kerülhet  a  közönséggel,  azonban  a  legnagyobb  szerepe  a 

frontvonalszemélyzetnek van. Ebbe a körbe tartozik a közönségszervezés, a jegypénztár 

dolgozói, a jegyszedők, a ruhatárosok, a büfé személyzete.
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A frontvonalszemélyzet  kapcsán fontos megemlíteni  a belső marketing  szerepét, 

amely  befolyásolhatja  a  személyek  viselkedését  a  nézőkkel  szemben.  Fontos,  hogy  a 

frontvonalban dolgozók ugyanolyan fontosnak érezzék magukat, mint a színdarab alkotói, 

és ehhez elengedhetetlen a belső marketing alkalmazása.

Az első helyszín, ahol a leendő néző a frontvonallal találkozik, a jegyiroda. Amit itt 

tapasztal,  már  az  is  hatással  lehet  az  előadásról  és  színházról  alkotott  képére.  Ha  a 

jegyértékesítő  nem figyel  arra, hogy melyik  előadásra,  melyik  időpontra,  melyik  helyre 

szeretné a vásárló megváltani a jegyét, esetleg rosszul ad vissza, az már negatív hatást kelt 

a  nézőben,  pedig  még  be  sem lépett  a  színházba.  Az  előadás  napján  a  jegyszedőkön, 

ruhatárosokon, a büfé alkalmazottain múlik a nézőben kialakult kép a frontvonalról. Ha 

sokat kell sorban állni a ruhatárnál, ha a jegyszedő nem segít eligazodni a sorok, a székek 

között,  ha  a  büfében  a  nagy  tömeg  miatt  az  eladó  türelmetlen,  goromba,  akkor  lehet 

bármilyen  tökéletes  az  előadás,  a  színészi  alakítás,  a  nézőben  mégis  a  negatívumok 

maradnak  emlékezetesek.  Ezért  nagyon  fontos  a  frontvonalszemélyzet  körültekintő 

kiválasztása, és betanítása. 

A  frontvonalhoz  tartoznak  természetesen  a  színészek  is,  de  velük  a  néző  csak 

közönségtalálkozók  alkalmával  találkozhat,  de  ilyen  esetekben  az  ő  viselkedésük, 

viszonyulásuk a közönséghez is nagyon fontos az emberi tényező szempontjából.

1.3.6. Tárgyi elemek

Az első és legfontosabb tárgyi elem maga az épület, annak adottságai, a színpad, a 

technikai  felszereltség.  Ide  tartozik  még  a  környezet,  de  bizonyos  értelemben  a  néző 

személyisége is.

A  távoli  környezethez  olyan  elemek  tartoznak,  amik  teljes  mértékben 

elválaszthatók  az  épülettől.  Ilyen  például  a  színházba  való  eljutás  körülményei,  a 

tömegközlekedés színvonala, vagy a parkolási lehetőségek. 

A közeli környezethez tartozik az érzékszervi környezet, vagyis a hőmérséklet,  a 

megvilágítás, a színek, illatok, hanghatások. A tér milyensége, a berendezések, a design 

elemek, a bútorok elrendezése, a dekoráció is mind fontos környezeti elem.

A néző személyiségén olyan elemeket  értek,  mint  hogy milyen a kedve,  milyen 

céllal jött a színházba, saját érdeklődése miatt, vagy esetleg kényszerből, mert valakit el 

kellett kísérnie. Ha negatív hatások érik az előadás előtt, vagy közben, akkor a közvetlen 

válaszreakciója az előadás után negatív lesz, és ez elutasításhoz vezethet, vagyis nem megy 
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többet színházba az illető. Ha viszont feledtetni tudja az előadás, és a közeli környezet a 

gondját,  akkor  az  előadás  utáni  válaszreakció  pozitív  lesz,  vagyis  a  színház  a 

kikapcsolódás, szórakozás funkcióját teljes mértékben betöltötte.

A színház élményszerűsége tehát nem függetleníthető a tárgyi  elemektől,  azokat 

úgy kell  kialakítani,  hogy megfeleljen a  legtöbb ember igényeinek,  a kikapcsolódást,  a 

szórakozást kell szolgálnia. Ezekhez az elemekhez az előbb említett emberi tényezőnek is 

illeszkedni kell, tehát ha a környezet is megfelelő és a frontvonalszemélyzet is udvariasan, 

kedvesen viselkedik a közönséggel, akkor ez mind az élményszerűséget szolgálhatja. 

1.3.7. Szolgáltatásfolyamat

A  színház  esetében  a  szolgáltatásfolyamat  legfontosabb  eleme  a  biztonság. 

Természetesen ez esetben az előadás által képviselt minőség biztonságát értjük ez alatt. A 

színház szempontjából fontos rangot jelent, ha a közönség azért jár ebbe a színházba, mert 

mindig a megszokott színvonalat kapja a társulattól, függetlenül a darab műfajától. Ha egy 

színháznak erre külön fel kell hívnia a közönség figyelmét a kommunikáció eszközeivel, 

akkor  az  már  nem  lehet  hiteles  társulat,  nem  nyújthatják  a  minőség  biztonságát  a 

nézőinek.7 

A színház szolgáltatásfolyamatához tartozhat még a panaszszituáció menedzsment, 

a  bérletmegújítás  rendszere,  az  elmaradt  előadások  pótlásának,  vagy  ez  esetben  a 

jegyvisszaváltás, illetve –csere módja is.

1.4. A kereslet és a kínálat, avagy színházak Budapesten és vidéken

A  nyolcvanas  évek  közepétől  –a  többi  házon  kívüli  kulturális  tevékenységhez 

hasonlóan–  nagymértékben  csökkent  a  színházlátogatások  száma  Magyarországon.  A 

nyolcvanas  évek  végéhez  képest  a  kilencvenes  évek  közepére  több  mint  egymillióval 

kevesebb látogatást regisztráltak. A 2000-es évek elejétől újra emelkedést tapasztalhattunk, 

de ez csak átmenetinek bizonyult. 

A színházak száma az 1990-es évektől jelen évtized közepéig lassan emelkedett, 

2008-ban kettővel csökkent. 2008-ban az alternatív és független színházak nélkül összesen 

54 intézmény volt,  amiből  21 budapesti,  a  többi  vidéki.  1990-hez képest  a fővárosban 
7 Dr. Gyenge Balázs, Ph.D.: Színházi marketing a közönség szemével (letöltés: 2011. szeptember 30.)
http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37678:szinhazi-marketing-a-
koezoenseg-szemevel&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2
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lényegében  nem  változott,  az  ország  többi  részén  viszont  12-vel  emelkedett  az 

intézmények  száma.  2008-tól  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  által  kiadott 

statisztikákban  a  színházakról  készített  statisztikai  táblázatok  tartalmazzák  a  független 

(alternatív)  színházak  számát  is.  Így  ezekkel  együtt  2008-ban  74,  míg  2009-ben  130 

színház működött az országban. 

A férőhelyek száma 1990 és 2000 között 6 ezerrel bővült, és 30 ezer lett, az ezt 

követő években lényeges változást nem mutatott. 2007-ben összesen 32 ezer hely volt, ami 

2006-hoz képest 2000-rel több. Ez a szám egyenlően oszlott meg, mind a fővárosban, mind 

a  vidéki  intézményekben  1000–1000  hellyel  bővítettek.  2008-ban  a  férőhelyek  száma 

kicsivel több, mint 30 ezer volt, ez a szám 2009-re 33 ezerre nőtt, de ehhez a növekedéshez 

is hozzá tartozik, hogy a független színházak férőhelyei is beleszámítanak a statisztikákba.8 

A látogatások száma 2007-ben az előző évhez képest 2,6%-kal csökkent, de ez csak 

a  fővárosi  színházakat  érintette,  a  vidéki  városokban  enyhén  nőtt  (0,3%-kal).  A  száz 

lakosra jutó látogatások száma – az előző évi 41-ről – 2007-ben eggyel csökkent. 
A színházlátogatások számának alakulása 2000-2008

Forrás: Statisztikai tükör 9 
1. ábra

Az előadások száma 2008-ban az előző évivel közel azonos volt, 13 500, aminek 

közel felét a főváros színházaiban rendezték meg. A látogatások száma, amely 2006 óta 

csökken, 2008-ban 4%-kal lett  kevesebb az előző évhez képest, és a csökkenés főleg a 

vidéki színházakat érintette. A 2008. évi adatok szerint a 4 millió 76 ezer látogatás több 

8 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_3_1_1.pdf (letöltés: 2011. 
október 8.)
9 Statisztikai tükör III. évfolyam, 54. szám (2009. április 28.): A színházak tevékenysége (letöltés: 2011. 
október 8.)
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel30902.pdf
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mint fele budapesti volt. Ez 2009-ben sem alakult másként, ekkor az országos 4 millió 488 

ezer látogatóból 2 millió 408 ezer Budapesten volt színházban.10

2007-ben  a  látogatások  32%-a  pénztári  jeggyel,  28%-a  bérlettel,  35%-a 

közönségszervezőn keresztül és a fennmaradó hányad pót- és tiszteletjeggyel történt. Az 

előző  évhez  képest  3,2  százalékponttal  csökkent  a  pénztári  jegyek  használatának 

részaránya,  miközben  a  bérleteké  2,3  és  a  közönségszervezők  igénybevétele  0,8 

százalékponttal nőtt. 

2007-ben az alternatív és független színházak előadásaival együtt számított összes 

előadásból legnagyobb hányadot (40%-ot, közel 6 ezret) a prózai művek tettek ki (2. ábra). 

Szintén jelentős volt a báb- és gyermekelőadások –ide értve a meseoperát is– (27%) és a 

zenés prózai művek, operettek, musicalek (23%) aránya. Az előző évhez képest változást 

jelent,  hogy  több  mint  1  százalékponttal  csökkent  a  báb-  és  gyerekdarabok  aránya 

elsősorban a kabaré és egyéb darabok javára. A különböző műfajok közül a látogatások 

arányát tekintve a zenés prózai művek, operettek és musicalek álltak az első helyen 37%-

kal,  a  nem  zenés  prózai  művek  aránya  34%  volt,  míg  harmadik  helyen  a  báb-  és 

gyerekdarabok álltak 16%-kal. Az opera, dalmű, balett és tánc aránya 12% volt. 2006-hoz 

képest csak csekély mértékű változások voltak az arányokban, a prózai darabok aránya nőtt 

0,5  százalékponttal,  míg  a  zenés  prózai  művek,  operettek  és  musicalek  aránya 

ugyanennyivel csökkent.11

Színházi előadások és látogatások műfaj szerint 2007

Forrás: Statisztikai tükör12

2. ábra
10 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_m2_1_3_a.pdf (letöltés: 
2011. október 8.)
11 Statisztikai tükör III. évfolyam, 54. szám (2009. április 28.): A színházak tevékenysége (letöltés: 2011. 
október 8.)
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel30902.pdf
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A színházak, az előadások és a látogatások regionális eloszlása nagyon egyenlőtlen. 

2009-es adatok szerint a színházak országos száma 130 volt. Ebből 86 helyezkedik el a 

közép-magyarországi régióban. A második legtöbb színház a Dél-Alföldön található, de ott 

ez a szám hirtelen tízre csökken. Utána következik a Nyugat-Dunántúl 9, a Dél-Dunántúl 

8, a Közép-Dunántúl 7, valamint az Észak-Alföld és Észak-Magyarország 5-5 színházzal.13 

Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében  három  színház  található,  ebből  kettő  Miskolcon,  a 

Miskolci Nemzeti Színház, valamint a Csodamalom Bábszínház, és egy Sátoraljaújhelyen, 

a Latabár Árpád Színház. 

Az  előadások  száma  is  illeszkedik  a  színházak  eloszlási  adataihoz.  2009-ben 

összesen 19 057 előadást tartottak országszerte,  amelyeknek több mint  a fele,  10 340 a 

közép-magyarországi régióban zajlott, és ebből 9979 Budapesten. 1932 előadást tartottak a 

Nyugat-Dunántúlon,  1685-öt  a  Dél-Alföldön,  1468-at  Észak-Magyarországon  (ebből 

Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében  828-at),  1360-at  az  Észak-Alföldön,  1233-at  a  Dél-

Dunántúlon,  és  1039-et  a  Közép-Dunántúlon.14 A  színházak  száma  alapján  felállított 

listával összehasonlítva szembeötlő az a tény, hogy az előadások száma nem feltétlenül 

illeszkedik a régiókban található előadóhelyek számához. 

A színházi  előadások nézőinek  száma is  hasonlóan alakul,  Budapest  és  Közép-

Magyarország  nézői  teszik  ki  az  országos  színházlátogatók  több  mint  felét.  2009-ben 

majdnem négy és fél millió néző volt országszerte, melyből 2,4 millió Budapesten. A sort 

Nyugat-Dunántúl (490 ezer néző) folytatja, a további sorrend pedig Dél-Alföld (379 ezer 

néző), Észak-Magyarország (330 ezer néző), Észak-Alföld (329 ezer néző), Dél-Dunántúl 

(265 ezer néző), és Közép-Dunántúl (217 ezer néző).15 

Az országos színházi keresletről és kínálatról tehát elmondható, hogy a színházi élet 

központja  hazánkban  Budapest.  Vidéken  –  az  egyes  régiós  adatokból  következtetve  –

elmondható, hogy a legnagyobb színházi városok: Győr, Debrecen, Szeged, és nem utolsó 

sorban Miskolc. 

12 Statisztikai tükör III. évfolyam, 54. szám (2009. április 28.): A színházak tevékenysége (letöltés: 2011. 
október 8.)
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel30902.pdf
13 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_m2_1_1_a.pdf (letöltés: 
2011. október 8.)
14 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_m2_1_2_a.pdf (letöltés: 
2011. október 8.)

15 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_m2_1_3_a.pdf (letöltés: 
2011. október 8.)
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II. Felvonás

A most következő fejezetet a Miskolci Nemzeti Színház történetének áttekintésével 

kezdem,  majd  bemutatom  a  teátrumot  napjainkban.  Ebben  a  fejezetben  fejtem  ki  a 

Miskolci  Nemzeti  Színház marketingtevékenységét  is,  majd  a fejezet  végén a miskolci 

színház 2011/2012-es évadának nehézségeiről tájékozódhat a kedves olvasó.

2.1. Miskolc és a színház

Miskolcon  a  színház  és  a  színjátszás  története  egészen  a  XIX.  századig  nyúlik 

vissza. „A XIX. század nagy erejű fejlődést, átalakulást hozott az emberi és a városi, az 

egyéni és a közösségi élet minden területén. A felvilágosodás eszméinek terjesztésében a 

helyi  tudóstársaság  és  a  szabadkőműves  páholy  töltött  be  fontos  szerepet.  A 

reformtörekvések  sikerre  vitelében  a  radikális  köznemesség  járt  élen.  A  politikai 

törekvések  szorosan  összekapcsolódtak  a  közösségi  élet  fórumainak  megteremtésével. 

Nemzeti  Casinót  alapítottak  1832-ben,  1842-ben  megjelent  az  első  közérdekű  híreket 

tartalmazó Miskolczi Értesítő című újság. A lapot Miskolcon nyomtatták, mivel egy 1792-

ben indult kezdeményezés után 1812-től működött nyomda a városban. 

A nemzeti  kultúra támogatását  a pesti  magyar  nyelvű színtársulat  befogadása is 

jelzi. Miskolci építette meg az ország első, állandó kőszínházát 1823-ban.” 16

A  színházépítés  gondolata  az  akkori  Borsod  vármegye  közgyűlésén  1815-ben 

emelkedett  határozattá.  Ekkor  döntöttek  úgy,  hogy  állandó  otthont  emelnek  a  Pestet 

elhagyni  kényszerülő  Magyar  Színjátszó  „Theatralis”  Társaságnak.  Mindezt  a  nemzet 

érdekében,  hogy  azt  „a  más  Európai  pallérozott  Nemzetségek  sorába”  emeljék.  A 

színészetnek nagy pártfogója volt gróf Széchenyi István is, aki 1827-ben megalapította a 

Miskolci Nemzeti Kaszinót is, ami egy épületben működött a későbbi színházzal. Ő írta 

1827-ben, hogy „ámbár nagyon szomorú az, hogy olly nagy Hazánkba csak Miskolcon áll 

egy olly intézet, a melly a nagy célnak megfelelend… mégis örül a szívem, hogy valahol 

már  a  kezdet  megvagyon.”  Így 1823.  augusztus  24-én  Éder  György igazgatása  alatt  a 

társulat  Kisfaludy  Károly:  A  tatárok  Magyarországon  című  darabjával  megnyitotta  az 

ország első állandó kőszínházát.

16 Dobrossy István - Somorjai Lehel: Az igazi Miskolc (A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a 
Pfliegler J. Ferenc Alapítvány közös kiadványa, 2005) 25. oldal
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A Miskolci színház a kezdet kezdetén is számos híres, kiemelkedő egyéniséggel 

büszkélkedhetett. Miskolcon született 1817-ben Laborfalvi Róza, aki később Jókai Mórné 

néven lett a Nemzeti Színház színésznője. Először 1843-ban lépett színpadra Miskolcon. 

Utolsó, búcsúfellépése pedig 1883-ban kerül sor, amikor elkísérte őt férje, Jókai Mór is, 

akit a város egy évvel később, 25 éves írói jubileuma alkalmából Miskolc díszpolgárává 

avatott. De említhetnénk a hírességek között Egressy Gábort is, aki borsodi születésű volt, 

és Miskolcon csatlakozott a színi-társulathoz. És nem felejtkezhetünk el a híres Latabár 

dinasztiáról sem. Latabár Endre (1811-1873), a dinasztia alapítója volt a jelenlegi helyén 

megnyílt második kőszínház igazgatója. Az 1857. szeptember 3-án kezdődő évaddal ő és 

társulata új fejezetet nyitott a város színháztörténetében. 17

Az 1823-ban megépült színház alig húsz évet élhetett meg, ugyanis a várost súlytó 

1843. július 19-én bekövetkező tűzvészben az épület porig égett. Közel három évre volt 

szükség ahhoz, hogy megteremtődjenek az anyagi és a szakmai feltételek, hogy a színház 

újra  felépülhessen.  Sokan  összefogtak  a  nemes  cél  érdekében.  A  biztosító  társaság 

kárpótlást fizetett, önkéntes adományokat is felajánlottak, valamint a városban megfordul 

színi  társulatok  jövedelmük,  bevételük  egy  részével  szintén  támogatták  az  újjáépítést. 

Azonban anyagilag  a  legnagyobb segítséget  az a részvénykibocsátás  jelentette,  amelyet 

Szemere  Bertalan  kezdeményezett,  aki  a  Miskolci  Kaszinó  akkori  elnöke  volt.  A  sok 

segítségnek köszönhetően tehát 1857-ben ismét megnyithatta kapuit az új színház, Latabár 

Endre társulatával. A megnyitóra hivatalos volt Ferenc József császár is, aki végül nem 

vett részt az ünnepségen. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Jókai Mór, aki a megnyitó 

beszédet  írta,  amelyet  felesége,  Laborfalvi  Róza  mondott  el  az  előadás  előtt,  ami 

Brankovics György színháztörténész szerint Vörösmarty Marót bán-ja volt.

A második színház megnyitását követően 1902-ben került sor a XX. század első 

nagy felújítására a négy jelentős közül.  Az átalakítások,  bővítések után az új színházat 

Szalkai Lajos színi direktor húsvét vasárnap kívánta megnyitni  1903-ban. A megnyitón 

díszvendégként részt vett Blaha Lujza is. 

A következő átalakításra 1925-1926-ban került sor, ami már korábban is indokolt 

volt. Ekkor megnövekedett a nézőtér befogadó képessége, új széksorokat és aranybevonatú 

páholyokat  alakítottak ki.  A legjelentősebb változás  az volt,  hogy a nézőteret  barokkos 

stílusban  átépítették,  és  azt  vasbeton  kupolával  fedték  le,  valamint  az  előcsarnokot  is 

átalakították. 

17 Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben I. kötet (A Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda kiadványa, 
1994)
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A XX.  században  harmadszor  1957 és  1959 között  került  sor  jelentős  mértékű 

átalakításra.  Ekkor  szűntették  meg  az  épületben  működő  üzleteket,  bővítették  az 

előcsarnokot,  a  ruhatárakat,  tehát  a  közforgalmi  tereket.  Építettek  még  öltöző-  és 

irodaszárnyakat is, valamint egy hátsó színpadot, kiszolgáló helyiségeket és díszletraktárt 

is.18

A legnagyobb rekonstrukció és a legjelentősebb bővítés 1991-1997 között zajlott. 

Ekkor a „Miskolci Nemzeti Színház rekonstrukciója a műemlék nagyszínház felújításán túl 

a helytörténeti értékek megőrzésével egy hazai, sőt nemzetközi szinten is egyedülállóan 

komplex,  négy színházi  funkciót magába foglaló épületegyüttes  megvalósítását  tűzte  ki 

célul. A rekonstrukció tervezési filozófiája és célja egy olyan integráns színházegyüttes 

létrehozása,  amely  tartalmazza,  és  funkcionális  egységben  működteti  mindazt,  ami  a 

miskolci  közösségnek  a  színházat  jelenti,  egyben  megfelelő  technikai  hátteret  ad  a 

színvonalas  üzemeltetéshez.  A  közönség  változatos  igényének  kielégítését  szolgálta  a 

„hármas  tagozatú  színház”  művészeti  koncepciója:  prózai,  zenés  és  balett  tagozat 

létrehozása.  Az  épületegyüttes  színháztermeinek  választéka  a  sokrétű  igényekhez  való 

rugalmas alkalmazkodás lehetőségeit nyújtja. A tervezői koncepció arra törekedett, hogy 

„mindenki”:  a  közönség,  a  művészek,  a  műszakiak  és  az  adminisztratív  személyzet 

egyaránt és arányosan részesüljön a rekonstrukció eredményeiből.

Az  épületegyüttesben  nagyszínház,  kamaraszínház-játékszín,  nyári  szabadtéri 

színház,  alapanyagtárak,  műhelyek,  bútor-,  jelmez-  és  kelléktár,  díszletszerelő  csarnok, 

irodaépület,  Színész-  és  Színháztörténeti  Múzeum,  és  két  épületben  50  színészlakás 

található.”19

2.2. A Miskolci Nemzeti Színház napjainkban

2.2.1. Nagyszínház

A  Nagyszínház  régi  épületének  a  legutóbbi  átalakítások  után  is  megmaradt  a 

korábbi karaktere: a klasszicista közlekedőterek és a neobarokk nézőtér.

A 670 főt  befogadó  Nagyszínház  stílusában  tradicionális  színházi  tér  maradt,  a 

megszokott színházi hangulatot idézi a klasszikus bordó és arany színkombináció.

18 Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben IX. kötet (Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár közös kiadványa, 2002)
19 Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben IX. kötet (Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár közös kiadványa, 2002) 189. oldal
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A több mint tíz évvel ezelőtti átalakítás során kibővült az előszínpad és nagyobb 

lett a zenekari árok.

A világítás átalakult: a karzatok sűrűn elhelyezett halogén lámpákból füzérvilágítást 

kaptak, míg a mennyezeti csillárt a 200 éves osztrák Zahn cég eredeti barokk csillártervei 

alapján állították  össze.  A cég terméke az előcsarnok laterna  világítása  és a  dohányzói 

csillár is, míg az oldalsó terek egyedi csillárjait iparművész készítette.

A karzatnak ma acélszerkezete van (a korábbi fából készült és tűzveszélyes volt). 

Új a technikai karzat, a rengeteg reflektor (amelyek korábban a páholy-mellvédek nagy 

felületeit takarták el) a reflektorkarzatra került az emeleti erkélyek alá.

A felső karzat meredekebb lett, hogy a nézők jobban láthassák a színpadot, és egy 

új, igazi kakasülő is készült.

2.2.2. Kamaraszínház

A Kamaraszínházban 270 néző számára van hely.

Eredetileg  nem  színházi  célokra  készült:  a  19.  és  a  20.  század  fordulójának 

eklektikus stílusú épületében egykor az iparkamara működött. Később Kamaraszínház lett, 

ezt  követően  pedig  a  Miskolci  Galéria  kapta  meg.  1996 óta  ismét  Kamaraszínházként 

működik, és itt kapott helyet a Játékszín is.

Az eredeti épületből szinte csak a külső homlokzati falak maradtak meg, a nézőtéri 

és a színpadi rész teljes egészében a korszerű színjátszás igényeit szolgálja.

A Kamaraszínház  színpada  az  összes  többi  színpaddal  egy szinten  van,  hogy a 

díszletek mozgatása az épületegyüttesen belül egyszerű legyen.

2.2.3. Játékszín

A darabtól függően körülbelül 100 fős Játékszínben kamara- és kísérleti darabokat 

játszik a színház. A tér különlegessége, hogy a teljes színpad díszletezhető, az alapterület 

egésze fölött díszletezhető rácsok találhatók, a világítás így bárhol elhelyezhető és teljes 

szabadsággal használható.

A nézőtér és a színpad nem különül el egymástól, ilyen szempontból a Játékszín 

hasonlít a Csarnokhoz.

22

http://mnsz.eu/kalandozas_csarnok.html


2.2.4. Csarnok

A 80-100 nézőt befogadó Csarnok játszóhely próbaszínpadnak készült, ugyanolyan 

méretű gyűrűs forgószínpada van, mint a nagyszínpadnak. Eredetileg azt a célt szolgálta 

volna, hogy a díszleteket ezen szereljék össze. A rekonstrukció kényszere –és egy rendezői 

ötlet–  nyomán  azonban  bebizonyosodott:  ebben  a  térben  is  lehet  színházat  csinálni. 

Méghozzá egészen rendhagyó módon: hol úgy, hogy a nézőtér van középen, és a nézők 

forognak,  hol  úgy,  hogy  a  színpad  fordul  körbe.  Különleges  hatású  beállítások 

lehetségesek, amire a klasszikus „kukucska-színház” nem ad módot.

A  Csarnok  színpadtechnikai  felszerelése  ugyan  nem  tud  annyit,  mint  a 

nagyszínpadé, viszont többre képes, mint a nagyszínpad a rekonstrukció előtt.

2.2.5. Nyári Színház

Minden  színházi  évad  véget  ér  egyszer,  ám  ez  Miskolcon  mégsem  egészen  a 

szokásos  módon  alakul.  A  kőszínházi  évad  után  ugyanis  júniusban,  júliusban  és 

augusztusban sem zár be a Miskolci Nemzeti Színház. 

Júniusban  a  Miskolci  Nemzetközi  Operafesztivál  eseményei  többek  között  a 

szabadtéri  Nyári  Színházban  zajlanak,  promenád  hangversenyeket  ad  itt  a  Miskolci 

Szimfonikus Zenekar. 

Júliusban pedig minden évben tartanak itt Nyári  Színházi bemutatót,  és az adott 

előadást még hét-nyolc estén élvezheti a közönség szabadtéren, majd a következő évadban 

a darab vagy a Kamaraszínházban, vagy a Nagyszínházban kerül bemutatásra. 

A Nyári Színház színpada tulajdonképpen a fent említett Csarnok játszóhely. Egy 

fal  megnyitásával  válik  színpaddá  a  Csarnok.  A  Nyári  Színház  nézőtere  455  fő 

befogadására alkalmas,  és eső esetén egy tető húzható a nézőtér  fölé,  így előadás nem 

maradhat el rossz idő esetén sem, nem kell külön esőnapot meghirdetni, mint a legtöbb 

szabadtéri előadás esetében. 

2.2.6. Díszletkészítő műhelyek

A  Miskolci  Nemzeti  Színház  legutóbbi  rekonstrukciója  révén  az  ország  talán 

legegységesebb színházi komplexuma jött létre. A munkálatok részeként önálló műhelyház 

is létesült három műhellyel.
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A Déryné-parki irodaházból indul egy folyosó, amely a Nyári Színházhoz vezet. A 

folyosóból balra nyílnak a díszletkészítő műhelyek, ahol a díszletfestők, az asztalosok, a 

lakatosok valósítják meg a rendezők és a tervezők díszlet-álmait.

2.2.7. Irodaház, színészlakások

Az épületkomplexumban kialakítottak külön irodaszárnyat is a színház művészeti 

és gazdasági vezetőinek, dolgozóinak. Az épület részét képezik a színészlakások is, ahol a 

társulat  tagjai  lakhatnak,  valamint  a  vendégművészeket  is  itt  szállásolják  el  egy-egy 

előadássorozat esetén. Az irodaház másik oldalán lévő épületben az öltözők, valamint a 

fodrász- és sminkműhely található.

Ebben az épületrészben kisebb próbatermeket is kialakítottak a zenekar, az énekkar, 

valamint a tánckar részére.

2.2.8. A színház, a társulat és az előadások

2008-ban a színház saját társulatának 457 előadása (ebből 25 tájelőadás) 138 587 

nézőt  vonzott.  10  új  bemutatót  tartottak  a  teátrumban,  és  24  előadást  „fogadott  be”  a 

színház,  más  társulatok  darabjait.  A  saját  előadásokból  61  gyermekelőadás,  28 

operaelőadás,  38  klasszikus-operett  előadás,  22  balett-  és  táncszínházi  előadás  és  62 

stúdiószínházi  előadás  volt.  Ezek közül  a  legtöbb nézőt,  17 371-et  a  klasszikus operett 

vonzott, majd 15 174 nézővel a gyermekdarab foglalja el a második helyet, míg a harmadik 

13 757 látogatóval az opera volt 2008-ban.

2009-ben  a  bemutatók  száma  14-re  növekedett,  azonban  az  előadások  száma 

csökkent, a színház 446 előadást tartott, ebből 16-ot a székhelyen kívül. Ebben az évben 29 

volt  a  fogadott  előadások  száma.  A  saját  darabok  között  3  bábelőadást,  56 

gyermekelőadást, 35 operaelőadást, 1 klasszikus-operett előadást, 21 balett- és táncszínházi 

előadást  és 61 stúdiószínházi  előadást  tartottak.  2009-ben a  nézők száma 139 842 volt, 

tehát  2008-hoz képest  növekedés  mutatkozott.  A legtöbb nézőt  a  zenekar,  énekkar  élő 

közreműködése nélküli zenés színpadi művek vonzották, 18 121-et. Az operára 16 574-en, 

a  gyermekelőadásra  14 956-an  voltak  kíváncsiak,  2009-ben  így  alakult  a  három 

legnézettebb műfaj sorrendje.
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A Miskolci Nemzeti  Színház otthont ad számos nem színházi rendezvénynek is, 

ezek közül a legismertebb és a legtöbb látogatót vonzó a Bartók+… Operafesztivál. 2011-

ben  jubilált  a  rendezvény,  ekkor  rendezték  meg  ugyanis  tizedik  alkalommal  az  opera 

ünnepét  Miskolcon.  Ebből  az  alkalomból  az  elmúlt  tíz  év  legjobb  és  legnépszerűbb 

előadásaiból válogattak a rendezők. A fesztivál ingyenes programjainak aktív résztvevői a 

színház  művészei.  A Városháztéren  minden  délután  színes  programokkal  várja  az  oda 

látogatókat a Miskolci Nemzeti Színház egyik legkedveltebb színésznője, Seres Ildikó. Az 

opera  előadások  előtt  pedig,  a  színház  mellett,  a  főutcán  minden  évben  úgynevezett 

Utcatáncot adnak elő a Miskolci Nemzeti Színház táncosai, amelyet mindig az adott év 

zeneszerzőjének műveire koreografál meg a tánctagozat egyik vezető koreográfusa, Kozma 

Attila. 

A  Miskolci  Nemzeti  Színházban,  egy  évadban  körülbelül  500  fő  dolgozik,  a 

társulattól kezdve a zenekaron, énekkaron, tánckaron keresztül a technikai személyzetet és 

a vezetőséget is beleszámolva. A színház jelenlegi igazgatója Halasi Imre. A társulatban 28 

színész  és  19  színésznő  játszik.  Számos  színművész  büszkélkedhet  színházi  díjakkal: 

Jászai-díjas Bakai László, Csapó János, Hunyadkürti István, Máhr Ági, Sallós Gábor, Seres 

Ildikó, Szegedi Dezső és Szirtes Gábor. Csapó János a Jászai-díj mellett Érdemes művész 

kitüntetést is kapott. 

A színház énekkarában 24 fő dolgozik, segítve a musicalek és az operák létrejöttét, 

és a zenekar munkáját, amelyben 39 hivatásos zenész játszik a zenés darabok kíséreteként. 

Különlegessége  Miskolcnak  és  a  színháznak  az,  hogy a  városban  két  nagy zenekar  is 

működik: az egyik a színház zenekara, a másik pedig a Miskolci Szimfonikus Zenekar.

A zenés darabok aktív résztvevője még a Miskolci Nemzeti Színház tánckara is, 

amely  16  táncossal  működik.  2009-ben  a  város  hivatalossá  tette,  hogy  a  színházban 

Tánctagozatként  működnek  tovább  a  táncosok.  Ezt  az  elismerést  többek  között  azzal 

érdemelték  ki,  hogy  minden  évadban  táncos  előadást  is  műsorra  tűznek,  amelyek  a 

tánctagozat önálló darabjai,  és amelyet  Krámer György,  a tánctagozat vezetője, valamit 

Majoros  István  és  Kozma  Attila  állítanak  színpadra.  A  színházban  az  ő  előadásaik 

általában a Csarnokban kapnak helyet.

A  2011/2012-es  évad  műsorterve  már  a  2010/2011-es  évadzáró  társulati  ülést 

követően megjelent a szokásos évadkezdő újság hasábjain. Halasi Imre így nyilatkozott a 

lap nyitó oldalán: „Arthur Miller, Puccini, Bereményi Géza, Spiró György, Neil Simon, 

Varró Dániel és Presser Gábor –igen jól csengő névsor. Többek között ők a 2011/2012-es 

évadban a Miskolci Nemzeti Színház „új” szerzői. S ha ehhez még megemlítjük a Claude-
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Michel Schönberg – Alain Boubil  szerzőpárost,  akinek a nevéhez A nyomorultak című 

musical  fűződik,  akkor  elmondhatjuk,  izgalmas  és  tartalmas  évad  elé  nézünk.”  A 

Nagyszínházban  a  szokásoknak megfelelően  négy bemutatót  tart  a  színház.  Az eredeti 

tervek szerint a következő sorrendben zajlottak volna a premierek: A nyomorultak című 

musical és Az arany ára című piaci játék bemutatóját októberre tervezték, februárban lett 

volna Az ügynök halála című dráma bemutatója, és az évad utolsó premierjeként Puccini 

Bohémélet című operáját tűzte műsorra a színház. A Kamaraszínházban már hagyománnyá 

vált, hogy egy gyermekelőadással nyitják meg az évadot, idén ez a Túl a Maszat-hegyen 

című  darab  volt  a  tervezett  szeptemberi  premier  helyett  október  7-én.  Itt  kerül  majd 

bemutatásra  a  Pletykák  című  komédia  is.  A  Játékszínben  decemberben  Spiró  György 

Elsötétítés  című  drámája  kerül  színre.  A  Csarnokban  pedig  a  Tánctagozat  két 

egyfelvonásos játéka lesz látható februártól, amely a Ludas eM és a Mesterkurzus címeket 

kapta.  Az országosan minden szférát  elért  megszorítások miatt  a színház úgy gondolta, 

hogy még két új bemutató helyett két régebben nagy sikerrel futó darabot is felújít majd, a 

Kamaraszínházban novembertől  ismét  látható lesz A dzsungel könyve című nagysikerű 

magyar  musical,  a  Csarnokban pedig  a  Legenda a  lóról  című drámajáték  kerül  színre. 

Azonban  ezen  a  műsorterven  a  színháznak  változtatnia  kellett,  ennek  okairól  és  a 

változásokról később ejtek majd szót.

A  vidéki  színházak  gyakorlatától  eltérően  Miskolcon  az  előző  évadok 

legnépszerűbb  előadásait  szintén  műsoron  tartják  az  új  bemutatók  mellet.  Így  idén  is 

látható lesz a kamarában a színház legrégebben, 2003. októberében bemutatott fergeteges 

komédiája,  a  Portugál,  ami  2010.  május  31-én  élte  meg  a  150.  előadást.  A 

Kamaraszínházban műsoron marad még az Anconai szerelmesek, a Botrány az operában, 

az Őrült nők ketrece, a Közjáték Vichyben, az Apácák, az Ármány és szerelem és az Egy 

bolond százat csinál. A Nagyszínház repertoárjában továbbra is szerepel A tizedes meg a 

többiek, a Szerelem, a Hotel Menthol és a Menyasszonytánc. A Játékszínben látható lesz 

idén is Az élet, mint olyan, a Prah, a Tangó és a Hat hét, hat tánc, valamint az a különleges  

programsorozat  sem  maradhat  el,  melynek  címe:  Egy  óra  versek  között.  A  Csarnok 

műsortervében pedig továbbra is  szerepel  a  Carmina  Burana,  a szerelem.hu és a Szem 

muzsikája. 

Elmondható  tehát,  hogy  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  rendkívül  sokszínű 

műsorkínálattal várja közönségét az évadban, és a nézőknek lehetősége nyílik arra, hogy a 

régi nagy kedvenceit az idei évadban sokadik alkalommal is megtekinthesse.
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2.3. Belső marketing a Miskolci Nemzeti Színházban

A  színház  belső  marketingje  gyakorlatilag  a  színházi  marketing  megvalósítása 

házon  belül.  Ebben  az  esetben  nem pénzt  kérnek  a  színház  tagjaitól,  hanem munkát, 

mégpedig a legjobb munkát, ami tehetségükből telik.

A belső marketing alapvető és legfontosabb eszköze és módszere a tájékoztatás, 

amelynek feladata,  hogy társulat  tagjaiban a beavatottság,  az összetartozás,  a közösségi 

érzés,  a  családiasság  érzését  keltsék,  és  azt  folyamatosan  erősítsék  is.  A  tájékoztatás 

legfontosabb  eszközei  többek  között  a  társulati  ülések,  a  próbatáblák,  az  igazgatósági 

ülések.

Fontos  az  is,  hogy  együttdöntési  lehetőséget  biztosítson  a  színház  vezetése  a 

társulat választott vagy kinevezett tagjainak olyan fontos kérdésekben, amelyek a társulat 

munkahelyi, vagy szociális körülményeiről döntenek.

A társulat tagjaival való aktív és személyes foglalkozás szintén a belső marketing 

egyik eleme. Ide tartozik például a munkatársak felvétele, tudásuk fejlesztése, karrierjük 

támogatása. A közösségi érzést erősítheti az is, ha a vezetők nem felejtkeznek el fontos 

évfordulókról, születésnapokról, névnapokról. 

Az ösztönzés és a verseny is fontos belső marketing eszköz, viszont ezt a színház a 

saját módszereivel valósíthatja meg, például azzal, hogy a társulat dönti el, hogy az adott 

évadban ki volt a legjobb közülük. 

A  színház  hagyományainak  ápolása  a  belső  marketing  érzelmekben  gazdag, 

érzelmekre  ható  eszköze.  Ilyen  hagyomány  lehet  a  színház  történetének  ápolása  és 

bemutatása, a színház nagyjai emlékének életben tartása, a híres előadások felidézése. A 

hagyományok ápolásának a célja az, hogy a munkatársak érezzék, hogy egy olyan színház 

részei, amely nagy múlttal rendelkezik.20

A színház esetében a belső marketing kérdése egy sajátos kérdéskör.  Ugyanis a 

legtöbb intézmény önkormányzati  fenntartású, ezért  a pénzből, amit kapnak, még külső 

marketingre  is  szűkösen futja,  nemhogy a belső marketing  finanszírozására.  Legalábbis 

Miskolcon  biztosan  ez  a  helyzet.  A színháznak  nincs  belső  levelezőrendszere,  és  nem 

tartanak csapatépítő tréningeket sem. Viszont a saját eszközeikkel próbálják működtetni a 

marketingnek ezt az ágát is. 

20 Dr. Venczel Sándor: A színház vezetése 4-5. (letöltés: 2011. október 12.)
http://szinigazdasag.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=37027&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2
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Úgy gondolom, hogy a színházban külön csapatépítésre nincs is szükség, hiszen 

egy színházi  évad létrejötte  is  hatalmas csapatmunkát  igényel,  a  vezetőségtől  kezdve a 

jegyszedőkig,  mindenki  részéről.  Mégis,  a  legjobban  egy-egy  előadás  alkotói  tudnak 

összedolgozni, összeszokni. Az adott darab szereplői a próbafolyamatok során végül is egy 

csapatépítésen vesznek részt. Ahhoz, hogy az előadás gördülékeny, és hiba nélküli legyen, 

nagyon egymásra kell hangolódniuk az alkotóknak. Ugyanez igaz a zenekarra, a tánckarra, 

az énekkarra is. Ők ráadásul minden előadásban ugyanazokkal a társaikkal vesznek részt, 

míg a színészek „csapata” minden előadásban más és más.

A  Miskolci  Nemzeti  Színház  2008-ban  tartott  egy  csapatépítő  tréninget  a 

vezetőségnek, de ez sem volt teljesen szabályos, hiszen a tréninget a színházban tartották, 

így  nem  tudtak  kiszakadni  a  munkahelyükről,  ami  egy  fontos  eleme  lenne  egy  ilyen 

tréningnek. 

A  2010/2011-es  évadban  a  színház  lehetőséget  biztosított  körülbelül  500  fős 

dolgozótáborának, hogy ingyenes angol tanfolyamon vegyenek részt, minden költséget a 

színház  állt.  Ezt  a  lehetőséget  ki  is  használták  a  dolgozók,  négy kezdő  és  két  haladó 

csoport indult. Az óráknak a helyszínét is a színház biztosította. Sajnálatos módon idén –a 

nehéz anyagi körülmények miatt– ezt a kezdeményezést úgy tudják folytatni, hogy csak 

helyszínt biztosítanának az óráknak, de a tanár költségeit a dolgozóknak kellene állni. 

A belső tájékoztatás egyik központi eleme a próbatábla,  amelyen szerepel a heti 

terv,  a  próbák,  valamint  az  előadások,  az  előadások  előtt  az  esetleges  beéneklés,  a 

mikrofonpróba  sorrendje  is.  A  napi  feladatok  pedig  mindennapos  frissítés  mellett 

szerepelnek a színház „információs központján”.  

A színészek kényelmét szolgálják az öltözők, amik a legutóbbi felújításkor kerültek 

mostani helyükre, mostani formájukban. Egy öltözőn általában négy színész osztozik, de 

próbálják úgy elosztani  a  művészeket  és az előadásokat,  hogy kettőnél  többen soha ne 

legyenek egy öltözőben a hely szűkössége miatt. 

A  színház  rendelkezik  belső  könyvtárral,  amely  minden  délelőtt  a  színészek 

rendelkezésére áll. A könyvtárban többek között megtalálhatók a darabok szövegkönyvei, 

a  zenés  művek  kottái,  partitúrái,  valamint  a  korábbi  előadások felvételei  több tíz  évre 

visszamenőleg, a régebbiek videó kazettán, az újabbak pedig DVD-n.

A dolgozók rendelkezésére áll egy konditerem is, így támogatva a színészek, és a 

többi dolgozó fittségét, edzettségét. 

A  színészek  az  előadások  szünetében,  de  legfőképp  az  előadások  után  a 

színészbüfében tudnak kikapcsolódni,  megünnepelni  egy-egy előadás sikerét,  vagy egy-
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egy előadás  jubilálását.  Itt  kerültek  elhelyezésre  a  színészekről  készített  karikatúrák  is, 

amelyek még vidámabbá teszik a környezetet. 

A  vendégművészeknek,  illetve  a  nem  miskolci  lakos  színészeknek  pedig 

rendelkezésére állnak a színészlakások, amelyek az épület szomszédságában találhatók, így 

egy fárasztó előadás után nem kell még egy szállodába elutazni a vendégeknek, hanem egy 

otthonos kis lakásban tudják kipihenni az előadás fáradalmait. 

Minden  évad  végén  a  közönség  és  a  társulat  is  szavaz  az  évad  művészeire, 

előadására.  Az  eredmények  kihirdetésére  az  évadzáró  társulati  ülésen  kerül  sor.  A 

közönség által legjobbnak ítélt színésznő elismerését, a Máthé Baba-díjat a 2010/2011-es 

évadban  –már  nem  először–  Seres  Ildikó,  Jászai-díjas  színművész  kapta.  Szintén  a 

közönség szavazatai alapján a legjobb színész díját,  az Ábrahám István-díjat Vida Péter 

színművész nyerte el. A legjobb előadás a közönség szavazatai alapján a Menyasszonytánc 

lett. Miskolc helyi napilapja, az Észak-Magyarország is indított egy szavazást, amelyen az 

Év Színésze díjat Jancsó Dóra kapta meg. Miskolc város Nívó-díjasa pedig szintén egy 

színházi dolgozó lett, Regős Zsolt karigazgató személyében. 

A társulat is elismeri társai munkáját, így ők is minden évadban szavazást tartanak. 

Az ő szavazataik alapján a legjobb színésznő Fabók Mariann, a legjobb színész Cservenák 

Vilmos  lett.  A  legjobb  női  karakteralakítás  díját  Varga  Andrea,  a  legjobb  férfi 

karakteralakítás elismerését pedig Baj László vehette át. A legjobb rendező Halasi Imre, a 

színház  igazgatója  és  főrendezője  lett,  a  legjobb jelmeztervező  díját  Laczó  Henriett,  a 

legjobb díszlettervező  díját  Menczel  Róbert  vehette  át.  Az év  hangja  díjat  –amelyet  a 

színház  fiatalon  elhunyt  tehetség,  Ferenczi  Anett  emlékére  alapítottak  –Kolozsi  Balázs 

énekkari tag kapta. A társulat szerint a legjobb a kulisszák mögött Bíró Klára ügyelő volt 

2010/2011-ben.

Ezzel, hogy egy-egy háttérben dolgozó, de ugyanakkor nagy szereppel rendelkező 

személyt is elismernek minden évben, éreztetik velük, hogy egy előadás sikere nemcsak 

azokon múlik,  akik a színpadon dolgoznak, és akiket a közönség jól,  vagy kevésbé jól 

ismer, hanem ugyanennyire fontosak azok is, akik a kulisszák mögött dolgoznak.

A hagyományok ápolása a Miskolci Nemzeti Színház esetében nagy hangsúlyt kap, 

hiszen  jelentős  múlttal  rendelkezik  a  teátrum.  Ennek a  több mint  180 éves  múltnak  a 

bemutatására  épült  a  Színháztörténeti  és  Színészmúzeum,  ami  szintén  a  színház 

épületegyüttesében  kapott  helyet  ott,  ahol  a  mai  Magyarország  első  kőszínháza  állt,  a 

miskolci tűzvész előtt. A múzeum 1996-ban nyitotta meg először kapuit, majd 2010-ben 
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felújították,  így  megújult  helyszínen  álladó  és  időszaki  kiállításokkal  őrzi  és  ápolja  a 

miskolci színjátszás hagyományait. 

2.4. Külső marketing a Miskolci Nemzeti Színházban

2.4.1. Műsorpolitika

Az első,  és  legfontosabb  feladata  egy  színháznak  a  műsorpolitika,  a  műsorterv 

kialakítása.  Ez  is  kapcsolódik  a  marketing  feladatokhoz,  mert  olyan  darabokat  kell 

bemutatni  minden  évadban,  amelyek  a  közönség minden egyes  rétegének  megfelelnek, 

hogy  mindenki  megtalálhassa  a  kedvére  való  előadást.  A  budapesti  színházakkal 

ellentétben, ahol a színházak nagy része egy-egy műfajt képvisel, egy vidéki színháznak 

minden  műfajban  képviseltetni  kell  magát,  úgynevezett  népszínházi  koncepciót  kell 

teljesítenie, ahol a gyermekdaraboktól kezdve az operáig minden népszerű műfaj szerepel. 

Erre  azért  van  szükség,  mert  például  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében  összesen  két 

színház található (a miskolci  Csodamalom Bábszínházat most nem venném a színházak 

körébe, hiszen ők csak gyerekeknek készítenek darabokat), így a megye lakosai Miskolc és 

Sátoraljaújhely színházai közül tudnak választani, a vonzáskörzeteknek megfelelően. Ezért 

széles kör igényeinek kell megfelelnie egy évad repertoár darabjainak.  

A Miskolci Nemzeti Színház ezt minden évben igyekszik figyelembe venni, és úgy 

alakítja az évadtervet. A fentebb ismertetett 2011/2012-es tervből is tisztán látszik, hogy a 

műfajok  széles  skálája  megtalálható  a  repertoárban.  Gyermekdarab,  dráma,  komédia, 

musical, opera, táncszínházi előadás. Operettet a színház nem tűz műsorára minden évben, 

viszont a tavalyi évadban bemutatott Menyasszonytáncot idén is láthatja a közönség. 

Miskolcon lehetőség van arra, hogy a szűkebb rétegeket megszólító táncszínházi 

előadásokat,  vagy  kortárs  darabokat  a  kisebb  befogadóképességű  játszóhelyeken  –a 

Csarnokban,  vagy  a  Játékszínben–  mutassák  be.  Az  emberek  többsége  inkább  a 

komédiákat,  a  zenés  előadásokat  részesíti  előnyben,  egy  modernebb  mű  biztosan  nem 

töltené meg a Nagyszínház nézőterét. 

A sikerdarabokat a Miskolci Nemzeti  Színház általában továbbviszi a következő 

évadra,  ami  a  vidéki  színházak  esetében  nem  számít  bevett  gyakorlatnak,  a  miskolci 

közönség mégis szívesen néz meg egy-egy előadást akár minden évben, ameddig műsoron 

van. 
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A miskolci színháznak fontos az is, hogy ne csak a teljesen egészséges emberek 

járhassanak  színházba,  és  élvezhessenek  egy-egy  darabot.  2011.  november  4-én  egy 

különleges előadásra került sok a Nagyszínházban. A Menyasszonytánc című nagysikerű 

művet  jeltolmács segítségével adták elő,  megteremtve ezzel az esélyegyenlőséget,  hogy 

siket-néma  emberek  is  élvezhessék  az  előadást.  Volt  szerencsém  megtekinteni  ezt  az 

előadást,  és  nagyon  jó volt  látni,  hogy mennyire  élvezték  az estét  ezek az emberek,  a 

hátrányos  helyzetük  ellenére.  Ez  a  fajta  kezdeményezés  nem  az  első  volt  a  Miskolci 

Nemzeti Színház történetében, korábban például már az Apácák című musicalt is előadták 

már jeltolmáccsal. 

2.4.2 Bérlet- és jegyárusítás

A  bérlet-  és  jegyárusítást  a  Miskolci  Nemzeti  Színházban  a  Szervezési-  és 

Jegyiroda végzi. A Nagyszínház épületével szomszédos helyiségben, a sétálóutcára nyíló 

irodában zajlik az értékesítés. A jegypénztárosok kerülnek először közvetlen kapcsolatba a 

közönséggel, ezért nagyon fontos, hogy a frontszemélyzet ezen része felkészült legyen a 

munkájában.  Az értékesítők  esetében  fontos,  hogy egy érdeklődőnek tudjanak előadást 

ajánlani, vagy a nézőtér legjobb szabad helyeit ajánlják a vásárlóknak, és hogy készségesen 

teljesítsék a vevők kérését, az esetleges bizonytalankodást, határozatlanságot jól kezeljék.

A  szervezőkre  a  színház  2008  óta  nagy  hangsúlyt  fektet,  hiszen  ők  állnak 

kapcsolatban egyes cégekkel, intézményekkel, iskolákkal. Fontos, hogy mobilak legyenek, 

és akár helyben is tudjanak jegyet árusítani, ha egy külső helyszínen végzik a munkájukat. 

Ezért  rendelkeznek  saját  hordozható  számítógéppel  és  nyomtatóval,  hogy a  jegyeladás 

minél  gördülékenyebben  történjen.  A  szervezők  és  a  jegyértékesítők  a  színház  élő 

reklámjai. 

A Miskolci Nemzeti Színházban is működik természetesen a bérletes rendszer, a 

jegyeladás mellett.  A Nagyszínházba szóló bérletek közt különbséget tesznek felnőtt- és 

ifjúsági bérlet között. Az ifjúsági bérletek a Nagyszínház négy előadására szólnak, a felnőtt 

bérleteken  azonban  vagy  egy  plusz  egy  előadásra  beváltható  szelvény,  amelyet  a 

Kamaraszínházban,  a  Játékszínben,  vagy  a  Csarnokban  bemutatott  előadások  egyikére 

lehet beváltani. Az egyes bérletek minden előadás esetében azonos napra szólnak, így aki 

esetleg csak hétvégén tartózkodik a városban, vagy akkor ér rá inkább színházba menni, az 

biztos lehet abban, hogy a megváltott bérletben szereplő minden előadást hétvégi napon 

tudja majd megtekinteni. A Nagyszínházban 11 felnőtt bérlet (Bemutató, Lehár, Madách, 
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Vörösmarty, Upor, Csiky, Katona, Latinovits, Szigligeti, Déryné, Egressy), és 11 ifjúsági 

bérlet  (Egyetemi,  Latabár,  Kossuth,  Shakespeare,  Ferenczy,  Zrínyi,  Herman,  Schiller, 

Kazinczy,  Laborfalvi,  Földes)  közül  választhatnak  a  vásárlók.  A  Kamaraszínházban 

tartandó előadásokra is lehet bérletet váltani, azonban ebben az esetben a bérlet csak két 

előadásra  szól.  Itt  is  kétféle  bérletváltozat  létezik:  4  felnőtt  bérlet  (Némethy  Ferenc, 

Lendvai  Ferenc,  Sárosi  László,  Ábrahám  István)  és  6  gyermek  bérlet  (Habakuk, 

Dömdödöm, Hétmérföldes, Pumukli, Óperenciás, Babszem) közül lehet választani.

A jegyeket és bérleteket három árkategóriába sorolták aszerint, hogy a nézőtér mely 

részére szólnak. A jegyárak pedig egyes előadásokra is mások, hiszen vannak előadások, 

amelyek  alap-,  vannak,  amelyek  közép-,  és  vannak,  amelyek  felemelt  helyárasak.  A 

színház  a  diákoknak,  valamint  a  nyugdíjasoknak  árkedvezményt  biztosít.  Online 

jegyvásárlás esetén pedig 5% kedvezmény jár a nézőnek. 

A jegyiroda kirakatát is maximálisan kihasználja a színház, mint reklámfelületet. 

Az egyik oldalon egy egész kirakatrészt mindig berendeznek az adott bemutató napján a 

darab  hangulatának,  díszletének  megfelelő  elemekkel,  és  számos  előadásfotóval  is 

dekorálják  a  felületet.  A  fotók  egy  része  később  mindig  átkerül  az  adott  előadáshoz 

kapcsolódó  kisebb  felületre,  amely  szintén  a  jegyiroda  kirakatához  tartozik,  új  helyet 

biztosítva  ezzel  a  következő  bemutató  fotóinak.  A  harmadik  üveges  felületet  –sarok 

épületről lévén szó– a társulat fotói díszítik, így nemcsak az ismerkedhet meg a színészek 

„civil arcával”, aki a színház előcsarnokában megtekinti a fotókat, hanem az is, aki csak az 

utcán sétálgatva kíváncsi a Miskolci Nemzeti Színház társulatára. 

Aki  a  fotókat  nézegeti,  közben  zenei  részleteket  hallgathat  a  műsoron  lévő 

musicalekből, operettekből, ugyanis a jegyiroda kirakatában, valamint a jegyirodában is, 

hangszórókat helyeztek el, hogy a zenével is felhívják a figyelmet egy-egy előadásra.

A jegyirodába belépve is találkozik marketing eszközzel a közönség. Itt, valamint a 

Nagyszínházban  és  a  Kamaraszínházban  is  ugyanis  elhelyeztek  egy kivetítőt,  amelyen 

futnak  az  előadások  rövid  részletei,  egyfajta  ajánlásként,  hogy  amíg  sorban  állnak  a 

vásárlók,  addig  láthatják  az  évad  előadásainak  kínálatát.  Egy-egy  előadás  kisfilmjét 

elválasztandó, megjelennek a színház, valamint az adott előadás támogatóinak logói is. 

A jegyek hátoldalán –az árukapcsolást megvalósítva– kuponok találhatók, amelyek 

a város két  éttermében,  presszójában kedvezményre  válthatók.  Az Impresszó étterembe 

10%-os kedvezményt adnak az előadás napján a jegy ellenében, a Kortyolda presszóban 

pedig az előadás napján 20%-kal, egyéb napokon 10%-kal kevesebbért fogyaszthatnak a 

színházlátogatók.  
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2.4.3. Kiadványok, szóróanyagok, plakátok

A Miskolci Nemzeti Színház többféle kiadvánnyal, szóróanyaggal jelenik meg az 

évad kezdetén, vagy a bemutatókhoz, havi műsorhoz kapcsolódóan.

Az  előző  évad  lezárását  követően,  az  Operafesztivál  nyitó  napjára  készül  el  a 

színház következő évadát bemutató 8 oldalas kiadvány, 10000 példányban. Ebben nemcsak 

az  új  bemutatókhoz  kapcsolódó  információk  és  az  új  társulati  tagok  bemutatkozásai 

jelennek meg, hanem természetesen a repertoáron maradó előadások ismertetői, az előző 

évad legjobbjai, és közérdekű információk is helyet kapnak. 

A  Miskolci  Nemzeti  Színház  2003-tól  használja  a  miskolci  színházlátogatók 

számára jól ismert formájú,  egyedi  méretű előadás- és havi plakátot.  A színház állandó 

grafikusokkal dolgozik,  így létrejöhetett  egy egységes,  a teátrumra jellemző képi világ, 

amely  természetesen  mindig  összhangban  van  az  adott  előadással  és  annak  rendezői 

koncepciójával.  Előadásplakátokból  előadásonként  500 példány,  havi  műsorplakátokból 

alkalmanként szintén 500 példány készül. Ez utóbbihoz kapcsolódik egy hajtogatott havi 

szóróanyag is, melynek egyik oldalán a havi műsor, másik oldalán pedig az előadásokhoz 

kapcsolódó információk olvashatók. Ezeket a szóróanyagokat a közönség a jegyirodában 

találhatja meg, a plakátokat pedig a város számos pontján, a klasszikus hirdetőoszlopokon 

elhelyezve.  A  plakátok  alján  mindig  szerepelnek  a  fő  támogatók,  és  az  előadások 

támogatói is. 

Az  előadásokhoz  kapcsolódóan  készülnek  molinók  is,  amelyeket  a  színház 

úgynevezett  „vak ablakaiban” helyeznek ki a bemutatók előtt.  Ezek képi világa szintén 

megegyezik a plakátokéval. Az előző években készültek kifeszíthető molinók is egy-egy 

bemutatóhoz, valamint a bérletárusítás kezdetére, amelyeket a színház és a szemben lévő 

épület  közé  helyeztek  el  a  főutca  közepére,  a  villamos  sín  fölé.  A  színház  falán  a 

kihelyezés  ingyenes,  így  a  színháznak  „csupán”  a  molinók  előállítási  költségét  kell 

viselnie. 

Az  évadkezdetre  is  készülnek  molinók,  melyek  tartalmazzák  az  adott  évad 

műsortervét,  valamint  a  bemutatók  tervezett  időpontját.  Ennek  lekicsinyített  változatát 

szintén  meg  lehet  találni  szóróanyag  formájában,  a  színház  jegyirodájában,  azokkal  a 

leporellókkal  együtt,  amelyek  szintén  tartalmazzák  a  repertoárt,  a  darabok  rövid 

ismertetőjét, valamint a jegy- és bérletárakat is. 
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A színház korábban készített megállító táblákat is, ezeket a Kocsonyafesztivál ideje 

alatt  helyezték  ki,  és  a  Tánchétvégére,  valamint  a  24 órás  „Táncegyüttre”  hívták  fel  a 

figyelmet. 

A dzsungel könyve című előadáshoz, mikor még a Kamaraszínházban játszották, 

egy  különleges  díszítéssel  már  a  színház  előterében  megteremtették  a  hangulatot  az 

előadáshoz,  és aki  esetleg  csak elsétált  az  ajtó  előtt,  az  is  láthatta  ezt,  és  meghozhatta 

kedvét az előadás megtekintéséhez. 

A színház legfontosabb kiadványa a műsorfüzete,  amely a Színházi  Esték címet 

viseli. A Színházi Esték 1992 óta megszakítások nélkül jelent meg. Az elmúlt hét évben a 

korábbi formai és tartalmi útkeresések után a Színházi Esték 2011-ig minden tekintetben 

kiegyensúlyozott  teljesítménnyel  szolgálta  a  közönséget.  A  Színházi  Estéket  2001  óta 

Kornya István szerkesztette.

Az  egyes  lapszámok  négy  fő  részre  tagolódnak.  Az  első  nagyobb  részben 

interjúkat, olvashatunk az aktuális premierek alkotóival (szerző/fordító, színész, rendező). 

A művészinterjúkon keresztül a színház „arcait” igyekszik bemutatni a kiadvány, szakmai 

és  emberi  oldalukról  ismerheti  meg  őket  a  közönség.  A  második  fontos  része  a 

műsorfüzetnek a közönség tájékoztatása a miskolci társulat életének fontos eseményiről: 

rendezvényekről,  vendégjátékokról,  díjakról, fesztiválokról.  A harmadik rész fő célja az 

intézmény „határainak” kiterjesztése: a kortárs irodalmi rovatban eddig közel húsz színházi 

novella született a színház felkérésére Békés Páltól Ferdinandy Györgyön, Háy Jánoson 

keresztül Vörös Istvánig. A „Közelítő” című rovatban Almási Miklóstól Hankiss Eleméren 

át  Vekerdy Tamásig  számtalan  jeles értelmiségi  beszélt  arról,  hogy mi is  a színház.  A 

negyedik  rész  célja  az,  hogy  a  közönség  megismerhesse  a  Miskolci  Nemzeti  Színház 

múltját, folyamatosan születnek írások a teátrum történetének megismertetése céljából. Az 

egyes részeket igényes fotóillusztráció teszi teljessé. Az előadásokhoz kapcsolódó részben 

a próbafotók szerepelnek, és a többi részt is az odaillő fotók teszik még teljesebbé. 

A lap évente négy-öt alkalommal jelenik meg a nagyszínházi bemutatók számától 

függően. Egy lapszám terjedelme 40 oldal,  az ára 290 forint. A példányszám átlagosan 

3000 darab. Számonként 800 tiszteletpéldányt kapnak a szakmai szervezetek, színházak, 

szakújságírók, szponzorok, közművelődési intézmények, iskolák, könyvtárak.

A  Színházi  Esték  célközönsége  azon  színházba  járók,  akik  szeretnének 

megismerkedni  ezen a  médiumon keresztül  is  a  színházi  alkotókkal,  gondolataikkal.  A 

kiadvány kapható a színház jegyirodájában, valamint az előadások előtt és a szünetben.
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Egy különleges kiadványt is készített Miskolci Nemzeti Színház a Tánckadenciák 

című előadás díszelőadására, a Tánc világnapjára (2009. április 29). Ez egy cd volt, melyen 

művészek,  írók  és  költők  gondolatai  hallhatóak  a  táncról  a  színház  művészeinek 

tolmácsolásában. Ezzel tisztelegtek a hosszú évek lelkiismeretes munkája előtt,  melynek 

eredményeképpen 2009-ben hivatalosan is megalakulhatott  a Miskolci Nemzeti  Színház 

Tánctagozata. A cd-felvételen a miskolci színház színművészei mellett közreműködött a 

Miskolci Nemzeti Színház zenekara. „A szem muzsikája” a Miskolci Nemzeti Színház és 

az Észak-Magyarország közös kiadványa. A cd kereskedelmi forgalomba nem került, 2000 

példányban jelent  meg.  A színház honlapján azonban a közönség a  cd-korong fotójára 

kattintva hallgathatja meg a lemez anyagát.

2.4.4. Online megjelenés

A Miskolci Nemzeti Színház a mai trendnek megfelelően egyre nagyobb hangsúlyt 

fektet  az  internetes  megjelenésekre.  A  honlap  mellett  a  nagyon  elterjedt  és  népszerű 

Facebook-on is van a színháznak saját  oldala,  így a social  média adta lehetőségeket  is 

megpróbálja kihasználni. 

A  weblapon  a  nézők  információt  találnak  a  színház  történetéről,  leírásokat 

olvashatnak  az  épületről,  a  társulat  minden  tagja  szerepel  a  honlapon,  a  legtöbb 

színészeknek a rövid önéletrajza is olvasható az oldalon, valamint természetesen a havi 

műsorról is tájékozódhatnak az érdeklődők, sőt mi több, online is lehet jegyet vásárolni az 

előadásokra. A színház honlapján az előadáshoz kapcsolódó háttér információk, interjúk, 

beszélgetések és igényes fotógalériák mellett a 2009/2010-es évadtól kezdve videospotok 

is találhatóak (a színház minden saját előadásáról), melyek segítségével a néző könnyen 

kiválaszthatja a számára érdekes darabot, megismerheti az előadás készítésének hátterét, és 

nem utolsó sorban a videók növelik a honlap tartalmi sokszínűséget is. A weboldal tartalmi 

része folyamatosan és szinte napi rendszerességgel frissül hírekkel, információkkal. 

A Miskolci  Nemzeti  Színház  Facebook oldala  jelenleg  (2011.  október  26.)  844 

embernek tetszik, vagyis ennyien követik figyelemmel a színház kiírásait, „postjait”. Az 

oldalon fényképek találhatók az előadásokról, valamint az egyéb programokról is, így az 

Operafesztivál  rendezvényeiről,  amelyeken  részt  vettek  a  színház  művészei  is,  vagy 

például a társulati ülésekbe is betekintést nyerhet a közönség a fotógalériákon keresztül. A 

Facebookon jelen van három színművész (Jancsó Dóra, Molnár Sándor Tamás, Vida Péter) 
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is saját oldallal,  amely nem a privát ismerőseinek fenntartott oldal, hanem „lájkolható”, 

információk, képek megosztására szolgál. 

2.4.5. Események, programok egy színházi évadban

A Miskolci Nemzeti Színház a kultúra ünnepein, mint a Magyar Dráma Napja, a 

Magyar  Kultúra  Napja,  vagy  a  Színházi  Világnap  mindig  különleges  programokkal 

kedveskedik az érdeklődőknek. 

A 2011/2012-es évad első ünnepe a Magyar Dráma Napja volt szeptember 21-én 

(Madách  Imre  Az  ember  tragédiája  című  drámai  költeményének  ősbemutatójára 

emlékezünk ezen a napon, amely 1883. szeptember 21-én volt a Nemzeti Színházban). A 

színház jegyirodájában a színház igazgatója,  Halasi  Imre,  és néhány művésze:  Eperjesi 

Erika,  Fabók  Mariann,  Krámer  György,  Kulcsár  Imre  és  Müller  Júlia  várta  az 

érdeklődőket,  ahol  nemcsak  jegyet  lehetett  tőlük  venni,  de  szívesen  beszélgettek  az 

odalátogatókkal. A jegyiroda előtt a teátrum zenekarából alakult kamarazenekar elő zenét 

adott 10, 12 és 16 órakor az arra sétálóknak. 

Megrendezésre  került  az  ilyen  ünnepeken  már  hagyományosnak  számító 

színházbejárás is, amelynek keretében –előzetes regisztráció után– a közönség betekintést 

nyerhet  a  kulisszák  mögé,  a  jelmeztártól  a  kötélpadlásig  a  színház  minden  érdekes 

szegletét megnézheti az érdeklődő a színház egy népszerű színészének vezetésével. 

A  legkülönlegesebb  program  pedig  a  nyílt  próba  volt,  amely  már  szintén 

hagyománynak  számít.  Szintén regisztráció ellenében bárki betekinthet  az épp aktuális, 

bemutatásra váró darab próbáiba. Szeptemberben a Kamaraszínház Túl a Maszat-hegyen 

című  előadás  próbáját  két  csoport  is  megtekinthette,  ahol  a  rendező,  Seres  Ildikó 

beszélgetett is a közönséggel, magyarázatot fűzve a próba menetéhez. A nagyszínházi első 

premier, Az arany ára próbái is javában folytak már szeptemberben, így egy csoport azt is 

megtekinthette. Ezek a nyílt próbák természetesen nem telt házzal zajlanak, hiszen akkor a 

rendező  nem  tudna  érdemi  munkát  folytatni,  mert  ha  a  közönség  esetleg  egy  kicsit 

hangosabb a kelleténél, akkor a próba már nem lehet olyan sikeres. 

Miskolc két nagyszabású fesztiválja, a Kocsonyafesztivál és a Miskolci Nemzetközi 

Operafesztivál alkalmával is aktív részese a programoknak a színház. 

A  februárban  megrendezett  Kocsonyafesztivállal  egy  időpontban  rendezik  meg  a 

Tánchétvégét  is,  amelynek  a  legkülönlegesebb  és  egyben  mindenki  számára  elérhető, 
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ingyenes programja a Táncegyütt, amely 24 órás tánc improvizációs program. A Miskolci 

Nemzeti Színház táncosain kívül állandó fellépői a programnak a város táncegyesületei is.

Az évad lezárását követően kerül megrendezésre az Operafesztivál, amelynek a színház 

minden évben otthon biztosít. A kísérőprogramoknak pedig gyakori résztvevői a színház 

művészei  opera részletek  előadásával,  musical  estekkel,  utcatánccal,  különleges  szerzői 

estekkel. 

A város kulturális életének a színház tehát aktív résztvevője, a célja pedig az, hogy 

még közelebb hozza az emberekhez a színházat, hogy még több embert csalogasson be az 

előadásaira.  

2.4.6. Sajtó- és médiakapcsolatok

Egy színház esetében, ahol kevés pénz jut a marketingre, nagyon fontos a megfelelő 

sajtó- és médiakapcsolat kialakítása a helyi, valamint az országos médiumokkal.

A  Miskolci  Nemzeti  Színháznak  együttműködési  megállapodása  van  a  helyi 

sajtóval,  az  Észak-Magyarország  napilappal  és  az  ingyenes  Miskolci  Napló  hetilappal. 

Ezekben az újságokban nem kimondott reklám jelenik meg, amelyet a színház megrendel 

és  kifizet,  hanem egy-egy  cikket,  beszámolót  írnak  az  aktuális  bemutatókról,  fotókkal 

tarkítva a cikkeket, vagy egy-egy interjú jelenik meg a színészekkel,  rendezőkkel, vagy 

egyszerűen csak egy hír a Miskolci Nemzeti Színház mindennapjairól.

A Miskolci  televízió  heti  műsora,  a  Promenád című kulturális  magazinműsor  is 

mindig beszámol az aktuális premierekről, programokról, jubileumokról. 

A helyi médiumokban, a rádióban, az újságban voltak nyereményjátékok is, ahol a 

színház egy-egy előadására lehetett jegyet nyerni egy helyes megfejtéssel, és egy sorsolás 

után, vagy csak kuponokat helyeztek el az újságban, melyekkel kedvezménnyel  lehetett 

megvásárolni a jegyeket. Ezt a fajta eszközt a színház már nem alkalmazza. 

Természetesnek  tekinthető,  hogy a  színházszakmai  weboldalak  és  hírportálok  is 

számon  tartják  a  Miskolci  Nemzeti  Színházat,  és  cikkeket  jelentetnek  meg  a  teátrum 

életével  kapcsolatosan.  A 7ora7.hu,  a  szinhaz.hu,  vagy a port.hu  színházzal  foglalkozó 

rovata is rendszeresen beszámol az új bemutatókról, általában rövid tartalmat közölnek, és 

néhány próba, vagy jelmezes próba fotót. A helyi hírekkel foglalkozó Borsod Online is 

rendszeresen foglalkozik a Miskolci Nemzeti Színház életével, aktuális eseményeivel.

A színészek –ha az emberek tudják, hogy melyik színházban játszik az illető– oly 

módon  is  öregbíthetik  színházuk  hírnevét,  hogy  epizódszereplőként  feltűnnek  egy-egy 
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filmben,  sorozatban,  vagy  reklámban.  Jancsó  Dóra  például  2011  tavaszán  tűnt  fel 

epizódszereplőként  a  Barátok  közt  című  napi  sorozatban,  de  őt  láthatjuk  az  egyik 

angyalként  az  idei  évben  futó  Milli  Mia  reklámban  is.  A  Viasat  3  2011  őszi  pénteki 

vígjátéksorozatokat hirdető kampányban Chajnóczki Balázs tűnik fel  „Péntek”-ként,  aki 

szintén a színház fiatal művésze.  A másik napi sorozatban, a tv2 Jóban Rosszban című 

sorozatában is láthatta a miskolci közönség a társulat egyik tagját, Keresztesi László 2010 

májusában alakított egy beteget a sorozatban. Pataki Szilvia, a színház fiatal színésznője 

pedig a 2008-as Casting minden című filmben kapott egy szerepet, valamint feltűnt a tv2 

tehetségkutatójának egyik szériájában is.

2.4.7. Szakmai kapcsolatok ápolása

Fontos,  hogy  a  színházak,  kulturális  intézmények  kapcsolatot  építsenek  ki 

egymással, és ápolják is ezt a szakmai kapcsolatot. 

A Miskolci Nemzeti Színház és a Kassai Állami Színház partnerkapcsolata 2010-

ben volt egy évtizedes. Ennek keretében a 2009/2010-es évadig előadáscserék valósultak 

meg a két színház között.  2010. március 26-án és 27-én azonban egy nem mindennapi 

ősbemutatót  láthattak  mindkét  színház  nézői.  A  Robinson  &  Crusoe  című  darab  egy 

miskolci (Molnár Sándor Tamás) és egy kassai (Michal Soltész) színész előadásában, egy 

szlovák rendező elképzelései szerint került  színpadra.  Ez az előadás a szlovákiai Kassa 

megyében tízállomásos turnén is részt vett. 

A 2010/2011-es évadban aztán egy következő lépcsőfokra került az együttműködés. 

Ekkor kortárs  nemzeti  alkotások létrehozása  volt  a  cél,  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  a 

Rozsdás  eső  című  szlovák  darabot  állította  színpadra,  melyben  miskolci  színészek 

játszottak, míg a díszlet- és jelmeztervező, valamint a dramaturg a kassai színházból került 

ki. 

A Miskolci Nemzeti  Színház gyakran kér fel  külföldi  rendezőket  egy-egy darab 

megvalósítására,  amelynek  köszönhetően  a  miskolci  közönség  egyedi  látásmódot, 

közismert  darabok egyedi  előadását  ismerheti  meg.  Ilyen  volt  a  2010/2011-es  évadban 

Moliére Képzelt beteg című darabja, melyet Radoslav Milenkovic rendezett. 
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2.4.8. Kapcsolattartás a támogatókkal, a Miskolci Páholy

A Miskolci Nemzeti Színháznak, mint minden non-profit intézménynek, szüksége 

van  egyéb  támogatókra,  akik  segíteni  tudják  egy-egy  előadás  létrejöttét,  a  színház 

munkáját.  Így  az  állami  támogatókon  –Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata, 

Nemzeti  Erőforrás Minisztérium, Nemzeti  Kulturális  Alap– kívül fontos a színháznak a 

főtámogatók:  a  TVK  Rt.,  valamint  az  Észak-magyarországi  Áramszolgáltató  Nyrt. 

segítsége.  Ezen kívül a színháznak számos partnere van, akiknek a listáját a mellékletben 

találja meg a kedves olvasó.

A  Miskolci  Páholy  a  színház  támogatóit  foglalja  egy  csoportba.  Ennek  az 

elnevezésnek történelmi vonatkozása is van. Ugyanis mikor a színház felépült, arra már 

nem  volt  elég  pénz,  hogy  az  épületet  kívül  belül  csinosítgassák,  szépítsék.  Ezért  a 

vármegye a tehetősebbekhez fordult segítségért, és cserébe harminckét páholyt ajánlott fel. 

Az első páholybérlő Gróf Széchenyi István volt, aki a legnagyobb összeget ajánlotta fel. 

De a bérlők közt voltak az Esterházy,  a Batthyány,  az Andrássy,  a Károlyi,  a Vay,  az 

Erdődy, a Keglovits és a Csáky család tagjai is. Azt, hogy melyik páholy kié volt az adott 

évben, onnan tudhatta mindenki,  hogy a zárható páholyok ajtaján ott  szerepelt a család 

címere.  Ezeket  a  páholyokat  minden  évben  újra  sorsolták  a  mecénások,  mai  szóval  a 

szponzorok között.

Ezen hagyományokat figyelembe véve alakult meg Miskolcon a Miskolci Páholy, 

melynek kitalálója  és szervezője Körtvélyesi  Erzsébet  volt.  „Kényszer  szülte  ötlet  volt, 

aztán más színházak is átvették, s egy évtized óta a szponzoráció levédett módja a Páholy. 

Fábry Sándort  még nem ismerte  az ország,  amikor  a  páholy-partikon konferált,  Göncz 

Árpád, pedig először a Páholy összejövetelén járt elnöki minőségében Miskolcon. Ma már 

közel  háromszáz  tag  mintegy 24 millió  forinttal  támogatja  évente  a  Miskolci  Nemzeti 

Színházat –mondja Körtvélyesi Erzsébet.”21

A Miskolci Páholy ötlete 1992-ben merült fel először, amikor is a kultúrának, a 

színházaknak  pénzre  volt  szüksége,  amit  az  állam elegendő  mennyiségben  nem tudott 

biztosítani,  viszont  a  szponzorációnak  még  nem  volt  hagyománya  az  országban.  A 

támogatási rendszer úgy működik, hogy lehetőség van három fokozat – arany, ezüst, bronz 

– választárásra. Az aranypáholy esetében a támogatónak százezer forintba kerül egy bérlet, 

és a tagoknak a partiért is fizetni kell. A Páholy tagjainak minden évadban lehetősége van 
21 A Miskolci Nemzeti Színház honlapjának Miskolci Páholyról szóló menüpontja (letöltés: 2011. október 
21.)
http://www.mnsz.eu/new/index.php?view=article&id=438
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eldönteni, hogy továbbra is támogatja a színházat vagy sem. Ennek eldöntése nemcsak az 

anyagi  lehetőségeken  alapszik,  hanem  annak  ismeretében  is  történik,  hogy  a  tagok 

láthattak öt előadást és részt vettek az utána szervezett, úgynevezett Páholy partin. Ezeken 

az estéken lehetősége van a támogatóknak beszélgetni a színészekkel,  megismerni őket, 

hogy milyenek a színpadon kívül. És persze lehetőség nyílik arra is, hogy az ember egy 

ismert társaságban megbeszélhesse a látott előadást. Páholy tagnak lenni tehát tekintély, a 

Páholy  parti  pedig  egy fontos  társasági  esemény.  A Miskolci  Páholy tagjainak  listáját 

szintén a mellékletben találja a kedves olvasó.

2.5. A Miskolci Nemzeti Színház drámája a 2011/2012-es évadban

A Miskolci Nemzeti Színház vezetősége szokásához híven 2011 nyarán, kevéssel 

az évadzárás után kihirdette a 2011/2012-es évad műsortervét. Mivel tudták, hogy ebben az 

évadban 90 millió forinttal kevesebből kell gazdálkodniuk, ezért úgy döntöttek, kevesebb 

új  bemutatót  terveznek,  és  felújítanak  néhány  régi  darabot  a  korábbi  évek  népszerű 

előadásaiból. Kész volt a műsorterv, és már készültek az évadkezdésre a dolgozók, amikor 

is 2011. augusztus 12-én rossz hírt kapott a színház. Az előző napi rendkívüli ülésén az 

önkormányzat arról határozott, hogy az idei költségvetés egy részét, mintegy kétmilliárd 

forintot zárol a város kasszájából, amelyből 88 millió forint a Miskolci Nemzeti Színház 

költségvetését érinti. 

Halasi  Imre  a  hírre  úgy reagált  a  helyi,  valamint  a  színházszakmai  hírportálok 

leírása szerint,  hogy az önkormányzat  a pénz megvonásával  rendkívül  nehéz helyzetbe 

hozta a színházat a szezon megkezdése előtt, mikor már meghirdették az évad bemutatóit, 

leszerződtették a vendégművészeket. Halasi Imre az egyik internetes lapnak elmondta: a 

pénzügyi megszorítás az általuk képviselt művészeti színvonalat is alááshatja. 

Ekkor  úgy  látta  a  helyzetet,  hogy  a  bevételkiesés  azt  jelentheti,  hogy  ha  nem 

változik a helyzet, akkor novemberre már nem jut pénz a bérek kifizetésére. Úgy gondolta, 

hogy az egyetlen dolog, ami szóba jöhet, az bizonyos színházi részlegek megszüntetése, 

ami elbocsátással járna, valamint a már megrendelt produkciók visszamondásával. „De ez 

utóbbi sem lehet megoldás. Kész a repertoár, meghirdettük a most induló évad bérleteit. 

Megszereztük Londonból A nyomorultak című musical játszási jogát, azt elkezdtük fizetni, 

leszerződtettük a vendégművészeket. A jövő héten (augusztus 23.) évadnyitó társulati ülés, 

szeptemberben már játszunk. Fogalmam sincs, mit tudnánk tenni. Ebből az egészből nem 

lehet menekülni, hacsak Münchausen báró módjára nem, aki megfogta a saját haját, s úgy 
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rántotta ki saját magát a mocsárból, lovastól”22 –mondta Halasi Imre augusztus 12-én a 

szinhaz.hu-nak. Ugyanebben a cikkben olvashatunk arról is, hogy az igazgatóval a döntés 

előtt a városvezetés részéről senki nem egyeztetett. 

Másnap,  augusztus  13-án  arról  lehetett  olvasni  egy  helyi  hírportálon,  hogy 

úgynevezett  „válságstáb”  ül  össze  augusztus  15-én,  amikor  is  az  igazgató  kollégáival 

eldönti, hogy hogyan tudják megtartani az évadra tervezett műsorokat.

Ezen a megbeszélésen meg is született a döntés, átütemezték az évadtervet, így egy 

bemutató sem marad el, és senkinek nem kerül veszélybe a munkahelye sem. A fentebb 

ismertetett  évadtervhez  képest  történtek  a  változások.  Az  évadnyitó  társulati  ülést 

augusztus  23.  helyett  szeptember  6-án tartották  a  Kamaraszínházban.  A Túl  a  Maszat-

hegyen  című  gyermekelőadást  szeptember  23.  helyett  október  7-én  mutatták  be  a 

Kamaraszínházban. Az első nagyszínházi bemutató a tervezettel ellentétben Az arany ára 

című  darab  volt,  október  28-tól  láthatja  a  közönség  az  előadást.  A  legnagyobb 

költségvetésű  előadás,  A  nyomorultak  premierje  2012.  március  2-án  lesz  a  tervezett 

október  14.  dátum  helyett.  Az  eredetileg  márciusra  tervezett  operabemutató,  Puccini 

Bohémélete november 25-én kerül először műsorra. A Csarnok bemutatóiban is változás 

történt. A Legenda a lóról című Tolsztoj-művet március 23-tól láthatja a közönség, a Ludas 

eM/Mesterkurzus  című  táncszínházi  est  bemutatója  pedig  2012.  január  13-án  lesz.  A 

dzsungel  könyve  című  régi  sikerdarab  felújított  előadását  november  11-től  láthatja  a 

közönség a Nagyszínházban. Az ügynök halála című dráma nagyszínházi bemutatójának, 

valamint a Pletykák című bohózat kamaraszínházi és az Elsötétítés című színmű Játékszín 

béli bemutatójának időpontja nem változik.

Ezt a döntést Halasi Imre és a színház vezetése annak reményében hozta meg, hogy 

a direktor reméli, a színház a zárolt összeget előbb utóbb megkapja. „Nem tehetek mást, 

mint ebben bízom. Ha nem így történik, annak beláthatatlan következményei lennének.”23

Augusztus  18-án  a  Magyar  Színházi  Társaság  is  felemelte  szavát  a  Miskolci 

Nemzeti  Színház  ügyében,  nyílt  levelet  küldött  dr.  Kriza  Ákosnak,  Miskolc  város 

polgármesterének. Levelükben először is azt említik, hogy megdöbbenve értesültek róla, 

hogy a fenntartó önkormányzat 88 millió forintot vett zárlat alá a színház költségvetéséből. 

22 Halai Imre: „Döbbenet! Kigazdálkodhatatlan!”- Bajban a Miskolci Nemzeti (2011. augusztus 12.) 
(letöltés: 2011. október 24.)
http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/41635-halasi-imre-dobbenet-kigazdalkodhatatlan-bajban-a-miskolci-nemzeti
23 Miskolci Nemzeti Színház: átütemezett évadterv, bemutató nem marad el a zárolás miatt (2011. augusztus 
16.) (letöltés: 2011. október 24.)
http://7ora7.hu/hirek/miskolci-nemzeti-szinhaz-atutemezett-evadterv-bemutato-nem-marad-el-a-zarolas-miatt
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Leírják, hogy a színházak esetében egy évad két költségvetési éven át finanszírozott,  és 

ezért  egyébként  is  nehéz  a  tervezés  és  a  lebonyolítás.  De  ezzel  az  év  közben  hozott  

döntéssel még nehezebbé vált a helyzet. Kiemelik, hogy ez az intézkedés felborítja a már 

meghirdetett  műsortervet,  és  ezért  a  nézők bizalma  is  megrendülhet.  Pedig a  Miskolci 

Nemzeti  Színház  az  ország  egyik  leglátogatottabb  színháza:  több  mint  10  ezer 

bérletvásárló, évi 150 ezer néző jár ide, hogy évente több mint 400 előadást láthasson. A 

színház az ötödik az országos és első a vidéki nézettségi listán. Hangsúlyozzák: hosszú 

évek színvonalas munkája áll eme teljesítmény mögött, amit elsorvasztani nagyon könnyű, 

de újjáépíteni ismét több évtizedet vehet igénybe. Ezért a levélben kérik a zárlat feloldását, 

mert –úgy fogalmaznak– az elindított folyamat megfordíthatatlanná válik. 

Dr.  Kriza  Ákos  közleményben  válaszolt  a  Magyar  Színházi  Társaság  levelére. 

„Tisztában vagyok a Magyar Színházi Társaság által felvetett problémákkal. Azonban egy 

nagy város polgármestereként számos más tényezőt is figyelembe kell vennem. A döntés 

sokszor nehéz, felelősségteljes és bizony népszerűtlen is. Éppen ezért, ilyen döntést csak 

akkor hoz meg egy városvezető, ha nincs más lehetősége. A Miskolci Nemzeti Színház 

igazgatója  közleményben  közölte:  ez  a  döntés  elbocsátást  nem  jelent  a  színház 

működésében,  csupán  a  bemutatók  átcsoportosítását,  vagyis  bemutatásuk  sorrendjének 

változását vonja maga után. Vagyis Halai Imre alkalmazkodott a megváltozott helyzethez, 

amit ezúton is köszönök neki.”24 A továbbiakban arról ír közleményében a polgármester, 

hogy a zárolás csak azt jelenti, hogy miután javul a város helyzete, növekednek a bevételei, 

vagy megkapja a város a működési  hitelt,  akkor szeptember végén dönthetnek a zárolt 

összeg, vagy annak részbeni feloldásáról. 

Az évadnyitó társulati  ülésen Halasi Imre elmondta,  hogy nem bánja, hogy nem 

ismeri teljes részleteiben a Miskolci Nemzeti Színház 188 éves történetét, hiszen így nem 

mondhatja azt, hogy soha ilyen nehéz helyzetben nem volt a színház. Ha pedig mégis volt, 

akkor is kilábalt  belőle,  mert  akkor nem tartották volna meg 2011-ben is az évadnyitó 

ülést. Azonban elkeseredve jelentette ki a direktor: „Minden bizonnyal búcsút mondhatunk 

az  évi  450  előadásnak  és  a  vidék  leglátogatottabb  színháza  címnek  is,  legalábbis 

átmenetileg ez valószínűleg így lesz, de visszatérhet”.25

24 Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármesterének közleménye (2011. augusztus 19.) (letöltés: 2011. október 24.)
http://www.boon.hu/miskolc/dr-kriza-akos-miskolc-polgarmesterenek-kozlemenye/1767954
25 Kevesebb új bemutató, átszerkesztett műsor a Miskolci Nemzeti Színházban (2011. szeptember 6.) 
(letöltés: 2011. október 24.)
http://www.boon.hu/miskolc/kevesebb-uj-bemutato-atszerkesztett-musor-a-miskolci-nemzeti-
szinhazban/1783481
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Ezek  után  egy  hónapig  nagy  volt  a  csend  az  ügyben,  elkezdődött  az  évad 

Miskolcon, nagy sikerrel játszották a Túl a Maszat-hegyen előadást, amikor is jött a hír, 

hogy önkormányzati biztost jelölnek ki a teátrum irányítására, és Halasi Imrének az évad 

végén távoznia kell a színház éléről. A direktor azt mondta, hogy magához hivatta őt a 

polgármester és közölte vele, hogy a revizori  ellenőrzés szerint túl magas a kifizetetlen 

számlák aránya, ezért önkormányzati biztost neveznek ki az intézmény élére. Majd azt is 

közölte az igazgatóval, hogy még a szerződése lejárta előtt távoznia kell a színház éléről, 

mert  neki,  mint  városvezetőnek más a koncepciója  a miskolci  színházzal  kapcsolatban. 

Kriza Ákos azonban azt mondta, hogy ilyenről szó sincs, valóban találkozott Halasival, de 

színházi  ügyekről  beszéltek.  Azt  nyilatkozta,  hogy  az  önkormányzati  biztos  gazdasági 

szempontból támogatja a színház munkáját, a színház előre tervezett évadtervét, művészeti 

koncepcióját sem az önkormányzat, sem a kinevezett biztos nem módosítja. A biztos pedig 

azért nevezte ki a színház élére, mert a szeptember végéig teljesített költségvetési adatok az 

intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatták, ilyen esetben pedig a törvény 

úgy  rendelkezik,  hogy  a  közgyűlésnek  joga  van  önkormányzati  biztost  kirendelni  az 

intézménybe.  Halasi  Imre  a  színház.hu  kérdésére,  miszerint  számított-e  ilyen 

fejleményekre, a következőt mondta: „Igen, körülbelül egy éve számítok rájuk. Mondtam 

is a barátaimnak, családtagjaimnak, hogy csak arra vagyok kíváncsi, milyen stílusban és 

formában fognak eltávolítani. Egyébként nem hiszem, hogy ebben a dologban én vagyok a 

főszereplő, hanem a miskolci színház. Azt a helyzetet kell hangsúlyozni, hogy augusztus 

óta az intézménynek 88 millióval kevesebb a költségvetése, ezt úgy hívja a városvezetés, 

hogy zárolás. Bár október vége közeleg, semmi hír nincs arról, hogy a zárolást feloldják-e. 

Ha  nem teszik,  az  ország  egyik  legnagyobb  színházi  hajója,  öt  játszóhellyel,  évi  420 

előadással, több, mint 100 ezer nézővel és több, mint 270 közalkalmazott és 100 számlás 

dolgozóval megáll a nyílt vízen és nem tudom, ki fogja kikötőbe vontatni.”26

A Magyar Színházi Társaság a fent említett fejlemények után ismét levélben fordult 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármesterhez.  Először  azt  közlik,  hogy  a  polgármester  gyors  és 

megnyugtató  válasza  után  reménykedtek,  hogy  megoldódik  a  színház  sorsa,  de 

megdöbbenve hallották az új eseményeket.  Majd megismétlik,  hogy lerombolni könnyű 

valamit, de újjáépíteni rengeteg időbe telik. „Miskolc Nemzeti Színháza az ország egyik 

legnagyobb, legkorszerűbb, öt játszóhellyel rendelkező épülete. Egy kincs, amit majd 190 

éve a  polgárok saját  pénzükből  hoztak  létre  önmaguk  szórakoztatására,  épülésére.  Egy 

26 Leváltják Halasi Imrét a miskolci színház éléről (2011. október 20.) (letöltés: 2011. október 24.)
http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/42534-levaltjak-halasi-imret-a-miskolci-szinhaz-elerol
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igazi NEMZETI színház több tagozattal: a prózai társulat mellett opera- és tánctagozattal. 

Évi  több  mint  400  előadásával  több  mint  300  embernek  és  családjának  nyújt  állandó 

munkalehetőséget, megélhetést. A magyar hagyományokból táplálkozó társulati, repertoár 

színházi működése eddig évadonként 13 új bemutatóval, gazdag kínálattal szolgálta a néző 

különböző  rétegeinek  igényeit  a  gyerekelőadásoktól  kezdve  a  vígjátékokon,  zenés,  ún. 

modern,  új  utakat  kereső  kísérletező  előadásokig.  (…)  Őszintén  reméljük,  hogy 

Polgármester úr és az egész önkormányzat  átértékeli  mostani döntését,  minél hamarabb 

feloldja  az  elrendelt  zárlatot,  s  biztosítja  Halasi  Imre  igazgató  úrnak  a  megfelelő 

körülményeket  a  szerződésben  megadott  időpontig,  és  ezzel  a  társulatnak  a  nyugodt 

művészi munkához szükséges feltételeket. ”27 

A következő hírt a színházzal kapcsolatosan november 2-án lehetett olvasni. Ekkor 

döntöttek ugyanis  arról,  hogy a miskolci  kulturális  intézmények  gazdasági  társaságként 

fognak  tovább  működni.  Ez  a  döntés  érinti  a  Miskolci  Csodamalom  Bábszínházat,  a 

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumot, a Miskolci Kulturális Központot, a Miskolc 

Városi  Könyvtár  és  Információs  Központot  és  a  Miskolci  Szimfonikus  Zenekart.  Ezen 

intézmények  esetében  a  változás  január  1-jén  lép  majd  életbe.  Ebben  a  cikkben 

olvashatunk arról is, hogy Miskolc polgármestere elmondta „a Miskolci Nemzeti Színház 

esetén más a helyzet, évad közben nem volna szerencsés a váltás, ezért évad végével alakul 

gazdasági  társasággá  a  teátrum.  Bár  Halasi  Imrének  a  színház  igazgatójaként  2012. 

december  31-ig szól  a  szerződése,  az  átalakulással  –vagyis  május  31-el–  az  ő korábbi 

posztja is megszűnne, a megalakuló társaság ügyvezetői posztjára pedig pályázatot írnak ki 

–erről  várhatóan  a  novemberi  közgyűlésen  döntenek  majd  csakúgy,  mint  a  többi 

intézményt érintő változásról.

– A színházat irányító cég ügyvezetői posztjára –aki egyben a teátrum igazgatója is 

lesz– kiírt pályázatban egy kulturális koncepciót fogunk kérni a pályázóktól, az új direktort 

szeretnénk jövő év elejére kiválasztani, hiszen a 2012/2013-as évadot már neki kell majd 

összeállítania – mondta Kriza Ákos.”28 Ez a fajta működési modell Budapesten és Pécsett 

már  beváltotta  a  hozzá  fűzött  reményeket.  A  gazdasági  társaságok  továbbra  is 

önkormányzati  tulajdonban  lesznek,  a  vezetők  ügyvezetőkké  válnak,  és  nagyobb 

szabadságot kapnak, ezáltal kreatív gondolkodással akár plusz bevételre is szert tehetnek. 

27 A Magyar Színházi Társaság levele a miskolci polgármesternek (2011. október 27.) (letöltés: 2011. 
október 27.)
http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/42624-a-magyar-szinhazi-tarsasag-levele-a-miskolci-polgarmesternek
28 Gazdasági társaságokká alakulnak a kulturális intézmények (2011. november 2.) (letöltés: 2011. november 
2.)
http://minap.hu/news.php?extend.45357
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A 88 millió forintos zárolás miatt a színház elsőként a marketing költségeket vette 

minimálisra. Az évadkezdő kiadványt még meg tudták jelentetni, hiszen azt még a zárolás 

előtt elkészítették. Megszűnt azonban a Színházi esték című műsorfüzet, amely 1992 óta 

megszakítások nélkül jelent meg, és ebben az évadban lett volna húsz esztendős. Ehelyett 

most  egy  szórólapot  vehetnek  magukhoz  a  nézők  az  előadások  alkalmával,  melyen 

szerepel a darab szereposztása, valamint egy rövid tartalomleírás. 

Az évad kezdete előtt a színház elkészítette a szokásos molinókat a következő évad 

kínálatáról,  szerepeltetve  a  bemutatók  időpontját,  valamint  ezek  papír  alapú  plakát 

változatát,  és  a  jegyirodából  elvehető  szórólap  változatát  is,  valamint  a  leporellókat. 

Ezeken azonban az évadterv megváltoztatását követően rossz dátumok szerepeltek, így a 

megkurtított  költségvetésből  a  molinókat  és  a  leporellókat  már  nem  tudták  újra 

megcsináltatni, így azokon az eredeti, mostmár rossz dátumok szerepelnek. Azt, hogy ez 

miért van így, sajnos a közönség egy része nem érti meg, így félreértések származnak az 

ügyből, amiről a színház legkevésbé tehet. Mégis, emiatt esetleg bizalmatlanok lesznek az 

emberek, és nem járnak majd el az előadásokra. 

A  marketingvezető,  Árvai  Judit  elmondta,  hogy  a  marketingköltségek 

visszaszorítása miatt már csak a szórólapok maradhatnak meg az idei évadban, lehet, hogy 

a plakát is meg fog szűnni, bár egyelőre még készülnek efféle eszközök. A jegyirodában a 

fényképes kirakat még megmarad, a színház környéki eszközökre fektetnek majd nagyobb 

hangsúlyt idén. Megmarad a jegyirodai kivetítő is. Az idei évadban, haladva a mai világ 

trendjével, nagyobb hangsúlyt fektetnek majd az online eszközökre is, a honlapra, valamint 

az ingyenesen, vagy kevés költséggel fellendíthető Facebook oldalra is.    
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III. Felvonás

Ebben  a  fejezetben  önálló  kutatásom  eredményeit  és  az  azokból  levonható 

következtetéseket  fogom  bemutatni.  A  kutatás  során  a  Miskolci  Nemzeti  Színházzal 

kapcsolatban kérdeztem a színház közönségét, kvantitatív módszert alkalmazva. 

3.1. A kutatás célja

A  kutatás  célja  az  volt,  hogy  megismerjem  a  Miskolci  Nemzeti  Színház 

közönségének  véleményét  arról,  hogy  mennyire  elégedettek  a  színház  munkájával, 

szolgáltatásaival, a jegy- és bérletárakkal. Kíváncsi voltam arra is, hogy mennyire hatnak 

rájuk a színház által használt, fentebb bemutatott marketing eszközök. Arra vonatkozóan is 

voltak  kérdések,  hogy  milyen  darabokat  néznek  meg  szívesen,  illetve,  hogy  mi 

befolyásolja őket akkor, amikor kiválasztanak egy darabot. 

3.2. A kutatás módszere

A  kutatás  során  primer,  kvantitatív  kutatást  végeztem,  kérdőíves  megkérdezés 

formájában. Ennek során 100 fő véleményét sikerült megtudnom. A kérdőíveket személyes 

megkérdezés útján töltötték ki a megkérdezettek. A színház jegyirodájában, előadások előtt 

és a szünetben, valamint néhány helyi iskolában, és a helyi zeneiskolában kérdeztem meg 

az alanyokat. A kutatást 2011. október 16. és 2011. november 6. között végeztem. 

3.3. A kutatás célcsoportja

 A célcsoport meghatározásánál az elődleges szempont az volt, hogy az alany járjon 

színházba,  ha csak ritkán is, és a Miskolci Nemzeti  Színház látogatója is legyen.  Ezért 

nagyrészt miskolci,  vagy a környékbeli válaszadók voltak. Korosztály szerinti megkötés 

nem volt,  mert  úgy gondolom, színházba jó esetben akár gyermekkorától kezdve jár az 

ember. Nemre és végzettségre való megkötést sem alkalmaztam. 
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3.4.   A kérdések elemzése  

A kérdőívek elemzése előtt  megfogalmaztam 4 hipotézist,  amelyek véleményem 

szerint igazak lehetnek a színházzal kapcsolatos témában.

H1: Az emberek gyakran járnak színházba.

H2: Az emberek a könnyedebb színházi műfajokat kedvelik.  

H3: Az emberek elégedettek a Miskolci Nemzeti Színház munkájával.

H4: Az emberek általában olcsóbb színházjegyet vásárolnak.

A kérdőívek  elemzésekor  mindegyik  kérdéshez  készült  szemléltető  ábra,  ezeket 

összegyűjtve a mellékletben találja meg a kedves olvasó, azonban szemléltetés céljából jó 

néhány ábrát felhasználok a szöveges elemzéskor is.

3.4.1. Általános, színházzal kapcsolatos kérdések

A kérdőívet  egy  szűrő  kérdéssel  kezdtem,  mert  csak  olyan  emberek  válaszaira 

voltam  kíváncsi,  akik  szoktak  színházba  járni.  Az  3.  ábrán  látszik,  hogy  mind  a  100 

válaszadó színházba járó.
Szűrő kérdés

Forrás: Saját kutatás (2011.)
3. ábra

A második  kérdés  a  színházba  járás  gyakoriságára  vonatkozott.  A  4.  ábrán  jól 

látható,  hogy  a  válaszadók  többsége,  saját  bevallásuk  szerint  kéthavonta  (23  fő), 

negyedévente (21 fő) legalább egyszer megnéznek egy előadást. Egy fő eltérés van a havi 

rendszerességgel  (19  fő),  illetve  a  félévente  (18  fő)  színházba  járók  között.  Az  éves 

gyakoriságú  színházlátogatók  száma  még  soknak  mondható  (15  fő),  de  akik  ennél  is 

ritkábban járnak színházba, azok száma elenyészőnek tekinthető.
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Színházba járás gyakorisága

Forrás: Saját kutatás (2011.)
4. ábra

A  harmadik  kérdés  feltevésekor  arra  voltam  kíváncsi,  hogy  mely  színházakat 

látogatják a válaszadók. Minden válaszadó látogatja a Miskolci Nemzeti  Színházat, ami 

nem meglepő  eredmény,  hiszen a  kutatásom során az  is  feltétel  volt,  hogy a Miskolci 

Nemzeti Színház közönségét kérdezzem meg. 35%-a a válaszadóknak emellett látogatja 

még a budapesti színházak valamelyikét, 12% pedig egyéb vidéki színházakba is szívesen 

ellátogat.
Színházak látogatása

Forrás: Saját kutatás (2011.)
5. ábra

A negyedik kérdésben a válaszadóknak osztályozniuk kellett  az általam felsorolt 

színházi műfajokat 1-5-ig skálán. Ebből az derült ki, hogy a drámát a válaszadók többsége 

közepesen kedveli, a 3-as és 4-es pontot választották legtöbben. A vígjátékot, komédiát a 

válaszadók nagytöbbsége nagyon kedveli, 75%-uk jelölte meg ezt a választási lehetőséget. 

Az operáról elmondható, hogy a mintám tagjai inkább nem kedvelik, több mint a fele 3-

asra,  vagy annál  rosszabbra  értékelte  ezt  a  műfajt.  Ezzel  szemben  az  operettet  inkább 

kedvelik  a  válaszadók,  kiugró  eredményt  mutat  a  4-es  értékelés.  A  musicalt,  a 

vígjátékokhoz  hasonlóan  a  mintám  tagjainak  több  mint  70%-a  kedveli,  vagy  nagyon 

kedveli. A táncos műfajok közül a balettet inkább nem kedvelik, míg a táncjátékot inkább 

kedvelik a válaszadók. 
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Ennél a kérdésnél nem értékelte minden válaszadó mindegyik műfajt valamilyen 

okból, ezért fordulhat elő, hogy nem mindenhol szerepel 100 válaszadó.

Az ötödik kérdés arra vonatkozott, hogy mely napokon szoktak színházba járni a 

válaszadók. Ebben az esetben is több választ lehetett megjelölni. A 6. ábrán jól látszik, 

hogy  a  pénteki,  valamint  a  szombati  napoknál  kiugró  eredményeket  találhatunk. 

Elmondható tehát,  hogy az általam megkérdezett  emberek szívesebben járnak hétvégén 

színházba.
A színházlátogatás napi eloszlása

Forrás: Saját kutatás (2011.)
6. ábra

A hatodik kérdés feltevésekor arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók általában 

kivel mennek színházba. Ebben az esetben is meg lehetett jelölni több választ is. A 7. ábrán 

jól  látszik,  hogy  a  legtöbben  a  párjukkal,  a  családjukkal,  vagy  a  barátaikkal  járnak 

színházba a megkérdezettek közül. Ezekhez képest elenyésző az aránya azoknak, akik a 

gyermekükkel, iskolai szervezés keretében, vagy egyedül járnak színházba.
A színházlátogatás társasága

Forrás: Saját kutatás (2011.)
7. ábra
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A  hetedik  kérdésben  1-5-ig  skálán  kellett  értékelni,  hogy  az  általam  felsorolt 

tényezők  közül  melyik  mennyire  befolyásolja  a  megkérdezetteket  egy  színdarab 

kiválasztása során. A mű népszerűsége a válaszadók többsége szerint fontos befolyásoló 

tényező.  Legegyértelműbb az a válasz,  miszerint  a mű története  alapján választják ki a 

darabot  megkérdezettek.  60%-ukat  ez  a  tényező  befolyásolja  leginkább.  A  rendező 

személyét  a  válaszadók  többsége  inkább  nem  veszik  figyelembe  egy  színdarab 

kiválasztásakor, ellenben a szereposztás fontos szempont az alanyok több mint felének. A 

jegyárak  közepesen hatnak az általam megkérdezett  nézőkre,  mikor  eldöntik,  hogy mit 

nézzenek meg a színházban. A darab híre a városban, vagyis az úgynevezett  „word-of-

mouth”  reklám  inkább  hat  a  válaszadókra,  figyelembe  veszik  ismerőseik  véleményét, 

mielőtt  kiválasztanak  egy  színdarabot.  A  színdarabok  reklámja,  a  plakátok  és  a 

szóróanyagok  csupán  közepesen,  vagy  inkább  nem  befolyásolják  a  megkérdezettek 

többségét. 

3.4.2. A Miskolci Nemzeti Színházzal kapcsolatos kérdések

A nyolcadik kérdés már a Miskolci Nemzeti Színházra vonatkozott, mégpedig arra, 

hogy  az  öt  előadóhely  közül,  amellyel  a  színház  rendelkezik,  melyeket  látogatják  a 

megkérdezettek (8. ábra). Ennél a kérdésnél több válasz is lehetséges volt.  Egyértelmű, 

hogy a két legnagyobb játszóhely a legnépszerűbb a megkérdezettek körében. Ez azért is 

lehetséges,  mert  általában  itt  játsza  a  színház  a  könnyedebb  darabokat.  A  kisebb 

játszóhelyek közül a Nyári Színház a leglátogatottabb, majd a Játékszín, végül a Csarnok 

következik.  
A miskolci előadóhelyek látogatottsága

Forrás: Saját kutatás (2011.)
8. ábra

A kilencedik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek jeggyel, vagy 

bérlettel szokták megtekinteni az előadásokat, esetleg mindkettővel. Az 9. ábrán látható, 
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hogy a válaszadók 65%-a inkább jeggyel látogatja a színházat, mindössze 6 válaszadó volt, 

aki kizárólag bérlettel,  de 28%-uk a bérletes  előadások mellett  jeggyel  is  megnéz még 

néhány előadást. Egy megkérdezett nem válaszolt erre a kérdésre.
A jegyek és bérletek megoszlása

Forrás: Saját kutatás (2011.)
9. ábra

Az előző kérdéshez kapcsolódóan a tizedik kérdésem az volt, hogy a válaszadók 

rendelkeznek-e  színházbérlettel  a  Miskolci  Nemzeti  Színházba.  Az  előző  választ 

alátámasztandó, a megkérdezettek 78%-a nem rendelkezik színházbérlettel, 20%-uknak a 

Nagyszínházba, és mindössze 2%-uknak a Kamaraszínházba szóló bérlete van. 

A  tizenegyedik  kérdés  arra  vonatkozott,  hogy  melyik  színdarab  volt  az,  amit 

utoljára  láttak  a  válaszadók  a  Miskolci  Nemzeti  Színházban.  Ezzel  a  kérdéssel 

alátámasztható,  hogy a válaszadók mennyire gyakran járnak színházba. A kérdésre nem 

válaszolt mindenki, mert volt, hogy nem emlékeztek az utolsó látott darabra. Azonban a 

válaszadók közül a legtöbben a Menyasszonytáncot látták, szám szerint 12-en, majd a Túl 

a Maszat helyen következik (11 fő), a harmadik legtöbb választ pedig a Hotel Menthol 

kapta (9 fő). Mivel a kutatáson november 6-án fejeződött be, ezért aki a Túl a Maszat-

hegyen  című  darabot,  vagy a  Menyasszonytáncot  látta  utoljára,  az  valószínűleg  már  a 

2011/2012-es évadban is volt színházban, ugyanis addig az időpontig ezeket a darabokat 

játszották, valamint Az arany árát, ami 4 embernek volt az utolsó Miskolcon látott darabja. 

A Hotel Menthol, valamint az Apácák (7 fő), a Portugál (5 fő), A képzelt beteg (4 fő), 

valamint az Egy bolond százat csinál (4 fő) válaszok is gyakori színházlátogatásra utalnak, 

hiszen  utóbbit  a  Nyári  Színházban  játszották  júliusban,  előbbiek  pedig  májusban  és 

júniusban  is  műsoron  voltak.  Meglepőbbek  voltak  viszont  azok  a  válaszok,  amelyek 

például a Játék a kastélyban (2 fő), a Száll a kakukk fészkére (1 fő), a Csókosasszony (2 

fő), vagy a Csárdáskirálynő (1 fő) című darabokat említették, hiszen ezeket több mint 7-8 

éve játszották a Miskolci Nemzeti Színházban. Ez alátámasztja azt, hogy a válaszadók 5-6 

%-a ritkábban jár színházba, mint évente.
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A következő kérdés a tizenegyedikhez kapcsolódott, arra voltam kíváncsi, hogy az 

említett utolsó látott előadást mi alapján választották ki a válaszadók. A 10. ábrán látható 

válaszok  alátámasztják  a  kilencedik  kérdés  válaszait,  miszerint  a  mű  története,  a  mű 

népszerűsége és a szereposztás alapján választanak leginkább előadást a megkérdezettek. 

Fontos még számukra a darab híre a városban, és a felsoroltakon kívül egyéb tényezők is 

befolyásolják a választást. Olyan válaszok szerepeltek az egyéb kategóriában, mint hogy 

„mert  érdekelt”,  „mert  bérletes  volt”,  „mert  ajándékba  kaptam  a  jegyet”,  „mert  egy 

barátom ajánlotta”, „mert már láttam”, de volt olyan is, aki az író, vagy a zeneszerző miatt  

nézte  meg  az  előadást.  Ez  utóbbi  válaszok  a  Túl  a  Maszat-hegyen  című  darabhoz 

kapcsolódtak, melynek szerzője Varró Dániel, zeneszerzője pedig Presser Gábor.
Az előadás kiválasztásának szempontjai

Forrás: Saját kutatás (2011.)
10. ábra

A következő kérdésem arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek mennyire ismerik 

a  Miskolci  Nemzeti  Színház  jelenlegi  színészeit  (11.  ábra).  A  válaszadók  fele  saját 

bevallása  szerint  néhány  színészt  felismer,  21%-uk  válaszolta  azt,  hogy  a  kedvenceit 

felismeri, 15%-uk egyáltalán nem ismeri a társulatot, és csupán 13%-uk állítja, hogy jól 

ismeri a színészeket. 
A miskolci társulat ismerete

Forrás: Saját kutatás (2011.)
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11. ábra

A tizennegyedik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezetteknek van-e 

kedvenc színésze a társulatban. Erre a kérdésre 1 fő nem válaszolt, 63 válaszadónak nincs, 

viszont 36 válaszadónak van kedvenc színésze.

Kértem, hogy akinek van kedvence, nevezze is meg, hogy ki az. Nem volt meglepő, 

figyelembe  véve  a  szokásos  évad színésznője  szavazások eredményeit,  hogy a  legtöbb 

válaszadó (8 fő) Seres Ildikót nevezte meg kedvencként. 4 fő választotta Molnár Eriket, 3 

fő  választotta  Fandl  Ferencet,  Chajnóczki  Balázst  és  Szirtes  Gábor  kedvencnek.  2  fő 

mondta, hogy Müller Júlia, Máhr Ági, Jancsó Dóra, Kulcsár Imre, Vida Péter, Keresztesi 

László, Molnár Sándor Tamás, Hunyadkürti István vagy O. Szabó Soma a kedvence. 1 fő 

választotta  Cservenák  Vilmost,  Pap  Líviát,  Komáromy  Évát,  Péva  Ibolyát,  Koroknai 

Károlyt,  Kincses  Károlyt,  Bakai  Lászlót,  Harsányi  Attilát,  Fabók Mariannt  és  Szegedi 

Dezsőt  kedvencnek.  Azért  lehetséges  ennyi  válasz,  mert  volt,  aki  több  kedvencét  is 

felsorolta.

A  tizenötödik  kérdés  arra  vonatkozott,  hogy  a  válaszadók  szoktak-e  élni  a 

lehetőséggel, és szavaznak-e évad végén az évad színészére, színésznőjére és előadására 

(12. ábra). A válaszadók közül csupán 23 fő szokott élni a szavazás lehetőségével. 75 fő 

nemleges választ adott, 2 fő pedig nem is válaszolt erre a kérdésre.
A szavazás

Forrás: Saját kutatás (2011.)
12. ábra

A tizenhatodik kérdésben négy okot soroltam fel, ami miatt az emberek szerintem 

színházba  járnak,  és  arra  kértem a  megkérdezetteket,  hogy 1-5-ig  skálán  értékeljék  az 

egyes állításokat. Az első az volt, hogy „Azért járok színházba, mert kellemes időtöltésnek 

tartom”.  A  válaszadók  többségére,  66  főre  teljes  mértékben  igaz  rá  az  állítás,  saját 

bevallásuk  szerint.  A  következő  mondat  az  volt,  hogy  „Azért  járok  színházba,  mert 

hozzátartozik az alapvető műveltséghez”. Ez már jobban megosztotta az alanyokat, csupán 
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36 fő mondta, hogy teljes mértékben igaz rá, ezzel szemben 8 főre egyáltalán nem igaz az 

állítás, bevallásuk szerint. Egy fő ezt a kérdést nem értékelte. Azzal a mondattal, miszerint 

„Azért járok színházba, mert szeretek új darabokat megismerni” 51% teljesen egyetértett, 

és  elmondható,  hogy  a  válaszadók  többségére  inkább  igaz  az  állítás.  Arra,  hogy  az 

motiválja-e az alanyokat a színházba járásra, hogy „illik évente legalább egyszer elmenni”, 

56%-a a megkérdezetteknek azt válaszolta, hogy egyáltalán nem ezért jár színházba. 

A tizenhetedik kérdésben arra fogalmaztam meg állításokat, hogy mit vár az ember 

egy színházi előadástól. A megadott lehetőségeket szintén 1-5-ig skálán kellet értékelniük 

a válaszadóknak. Minden állításra azt a választ adta a megkérdezettek több mint fele, hogy 

igaz,  vagy  teljes  mértékben  igaz  rájuk.  Tehát  az  alanyaim  katartikus  élményt, 

kikapcsolódást, elgondolkodtató darabot, értékek közvetítését, szórakozást és feltöltődést 

egyaránt várnak, mikor megtekintenek egy színházi előadást. 

A tizennyolcadik kérdésben a Miskolci Nemzeti Színházzal kapcsolatos állításokat 

fogalmaztam meg, ezeket kellet értékelnie a válaszadóknak 1-5-ig skálán. Az előadások 

jegyárait teljes mértékben elfogadhatónak tartja a megkérdezettek 30%-a, további 43%-uk 

pedig inkább elfogadhatónak tartja a jegyárakat. Az előadások színvonalával is elégedettek 

az alanyok,  90%-uk 4-esre,  vagy 5-ösre értékelte  azt  a  mondatot,  hogy „Megfelelőnek 

tartom  az  előadások  színvonalát”.  Szintén  nagyon  magas,  91%  azok  aránya,  akik 

elégedettek a színház munkájával, szolgáltatásaival,  és 4-esre, vagy 5-ösre értékelték az 

állításomat.  Színházi  Esték  kiadványt  viszont  a  megkérdezettek  majdnem  fele  nem 

vásárolt, akik viszont vásároltak, azok inkább elégedettek a kiadvánnyal. (Azt az állítást, 

hogy  „Elégedett  vagyok  a  színházi  esték  kiadvánnyal”  többségében  csak  olyanok 

értékelték, akik vásárolták is a műsorfüzetet). Az utolsó mondatot, mely szerint „Elégedett 

vagyok a színház internetes aktivitásával” a válaszadók közül 33 fő 3-asra értékelte, teljes 

mértékben csupán 18 fő elégedett a színház honlapjával, és Facebookos aktivitásával. A 

megkérdezettek szerint tehát ezen van még mit javítania a színháznak.

A  tizenkilencedik  kérdés  úgy  hangzott,  hogy  „Honnan  Értesül  Ön  a  Miskolci 

Nemzeti Színház havi műsoráról?”. A 13. ábrán látható, hogy a válaszadók elsősorban az 

internetről tájékozódnak, ha a havi színházműsorra kíváncsiak, de figyelik a plakátokat is, 

valamint a jegyirodában is szoktak érdeklődni a műsor felől.
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A havi műsor nyomon követésének helye

Forrás: Saját kutatás (2011.)
13. ábra

A  huszadik  kérdés  a  jegyvásárlási  szokásokra  vonatkozott,  arra,  hogy  a 

megkérdezettek  személyesen,  vagy  inkább  online  vásárolnak  jegyet,  esetleg  mindkét 

lehetőséget használják. A válaszadók 86%-a inkább személyesen megy be a jegyirodába, 

és vásárolja meg jegyét, 13% használja mindkét formát, és csupán 1% használja kizárólag 

az online jegyvásárlási felületet.

A következő kérdésben arra voltam kíváncsi,  hogy a megvásárolt  jegyek milyen 

kategóriájúak,  a  nézőtér  melyik  részére  szólnak  (14.  ábra).  A  válaszadók  49%-a  I. 

kategóriájú jegyet  vásárol,  amely az 1-13.  sorokba szól,  valamint  az „erkély középre”. 

46%-uk a II. kategóriát választja, a 14-16. sorokban, valamint az erkély oldalpáholyokban 

szeretnek ülni ezek az alanyok. Az emeleti nézőtér részre csupán a megkérdezettek 5%-a 

váltja meg jegyét.
A jegyvásárlás megoszlása a kategóriák szerint

Forrás: Saját kutatás (2011.)
14. ábra

A  huszonkettedik  kérdés  arra  vonatkozott,  hogy  a  válaszadók  értesültek-e  a 

Miskolci  Nemzeti  Színházi  idei  évadban  bekövetkezett  nehézségeiről.  61  válaszadó 

hallotta ezeket a híreket, 36 nem, 3-an pedig nem válaszoltak erre kérdésre.
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Az utolsó kérdés során a megkérdezetteknek ki kellett  választaniuk az idei évad 

repertoárjából, hogy melyik darab keltette fel leginkább az érdeklődésüket. A 15. ábrán 

látható,  hogy A nyomorultak című musical érdekli  legjobban a válaszadókat,  27 főt.  A 

dzsungel könyvét,  a Bohéméletet,  Az ügynök halálát,  valamint  a Túl a Maszat-hegyent 

egyaránt 15 fő választotta, 5 fő kíváncsi leginkább Az arany árára, és 4-4 fő a Pletykák, 

valamint a Legenda a lóról című darabokra. 
A 2011/2012-es évad bemutatóinak népszerűsége

Forrás: Saját kutatás (2011.)
15. ábra

3.4.3. Demográfiai kérdések

A  kérdőívemet  79  nő  és  21  férfi  töltötte  ki.  54%-uk  megyeszékhelyen,  nagy 

valószínűséggel  Miskolcon  lakik,  28%-uk  városba,  11%-uk  faluban  és  7%-uk  a 

fővárosban. 

A kérdőívet  sikerült  minden  korosztállyal  kitöltetnem,  ahogy az  a  16.  ábrán  is 

látszik.  8 fő 18 év alatti, 37 fő 19-25 év közötti, 7 fő 26-35 év közötti, 18 fő 36-45 év 

közötti, 12 fő 46-55 év közötti, szintén 12 fő 56-65 év közötti, és 6 66 év fölötti ember is 

kitöltötte a kérdőívemet. 
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Az életkor megoszlása

Forrás: Saját kutatás (2011.)
16. ábra

Az iskolai  végzettség  tekintetében is  vegyes  lett  a  kép (17.  ábra),  a  válaszadók 

41%-a  főiskolai,  egyetemi  végzettséggel  rendelkezik,  30%-uk  gimnáziumi  érettségivel, 

18%-uk szakközépiskolai  végzettséggel  rendelkezik,  3%-uk szakiskolát  végzett,  8%-uk 

pedig csupán 8 általános iskolai  osztályt.  Ez a szám viszont pontosan egyezik a 18 év 

alattiak létszámával, tehát valószínűsíthető, hogy ők tartoznak ebbe a csoportba.
Az iskolai végzettség megoszlása

Forrás: Saját kutatás (2011.)
17. ábra

3.5. A kutatás eredménye összefoglalva

A kutatás  eredményeit  összegezve elmondható,  hogy az előzőekben feltett  négy 

hipotézis közül három helytállónak bizonyult, egy viszont megdőlt.

Azt,  hogy  az  emberek  gyakran  járnak  színházba,  azért  feltételeztem,  mert  a 

lekérdezés során feltétel volt, hogy az illető valamilyen rendszerességgel színházba járó 

legyen. Úgy gondoltam, hogy aki színházba járónak mondja magát, az viszonylag gyakran 

vesz  részt  színházi  előadásokon.  Az  első  hipotézis  helyesnek  bizonyult  a  kutatási 

eredmények alapján is.
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A második feltevés, miszerint az emberek a könnyebb színházi műfajokat kedvelik, 

egy általános gondolat, amit alátámaszt az is, hogy mely előadások teltházasak, és melyek 

nem. A kutatás során ki is derült, hogy a megkérdezettek a vígjátékot, komédiát, valamint a 

musicalt kedvelik leginkább, amelyek egyértelműen a könnyed műfajok közé sorolhatók.

A harmadik hipotézisem az volt, hogy az emberek elégedettek a Miskolci Nemzeti 

Színház  munkájával.  Ezt  a  feltételezést  szintén  alátámasztják  a  kutatási  eredmények, 

hiszen mind az előadások színvonalával,  mind a  színház  egyéb  szolgáltatásaival  –mint 

büfé, ruhatár, jegyiroda– a megkérdezettek többsége meg volt elégedve.

A  negyedik  feltevésem  viszont,  miszerint  az  emberek  általában  olcsóbb 

színházjegyet  vásárolnak,  megdőlt.  A  kutatás  eredménye  ugyanis  azt  mutatja,  hogy  I. 

kategóriás –vagyis a legdrágább– jegyek a legkelendőbben a megkérdezetteim körében.

Összességében a kutatás eredményeiről elmondható, hogy értékelhető eredmények 

születtek,  a  válaszok  logikusan  alátámasztják  egymást,  semmi  ellentmondás  nem 

tapasztalható az egyes kérdésekre adott válaszok között. Tisztán látszik, hogy a miskolci és 

környékbeli  emberek  nagyon szeretik  a  színházukat,  szívesen járnak az  előadásokra  és 

elégedettek a Miskolci Nemzeti Színház munkájával.   
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Finálé

Ebben  a  fejezetben  a  saját  ötleteimet  szeretném  ismertetni,  főként  a  marketing 

eszközök  használatára  vonatkozóan,  amivel  esetleg  fel  lehetne  lendíteni  még  jobban  a 

színházlátogatást  Miskolcon.  Figyelembe  véve  a  színház  anyagi  helyzetét,  próbáltam 

költségkímélőbb marketing ötleteket kitalálni.

Mivel a színház az online eszközökre szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni jelenlegi 

helyzetében, ezért erre vonatkozó javaslatokat teszek először. 

A kutatásom eredményét tekintve a miskolci közönség csupán közepesen elégedett 

a színház internetes aktivitásával. Ezért azt gondolom, hogy esetleg a honlapot is lehetne 

frissíteni,  kicsit  modernizálni,  bár  ez  tudom,  hogy  nem  költségkímélő  javaslat.  Ezért 

inkább azt javaslom, hogy a social médiára kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A Miskolci 

Nemzeti Színház Facebook oldala jelenleg (2011. november 9.) 878 embernek tetszik, és 

szerintem ezt a számot lehetne még növelni.  Első lépésnek az tökéletes, hogy a teátrum 

honlapjáról el lehet érni a Facebook oldalt, és „lájkolni” is lehet. Hogy tovább növeljük ezt 

a számot,  népszerűsíteni  kellene az oldalt.  Meg lehetne valósítani  egy fotópályázatot  a 

színház Facebook profilján. A résztvevőknek olyan fotókat kellene feltölteni az oldalra, 

amelyen a színház szerepel, vagy bármelyik játszóhely, vagy akár a pályázóról egy fotó, 

amint  a  színházban  van.  Ezeket  a  fotókat  a  versenyzők  megosztanák  saját  ismerőseik 

között, akik csak úgy szavazhatnának barátaik fényképére, ha előbb „lájkolják” a teátrum 

oldalát.  Így  nagy  valószínűséggel  1000  fölé  növekedne  a  jelenlegi  szám.  A  játék 

nyereménye pedig lehetne színházjegy, vagy akár 3-4 előadásra szóló szabadbérlet, így ez 

sem kerülne sokba a színháznak.

A Facebook oldal aktivitásával mostmár nincs gond, látszik, hogy az idei évadban 

erre  jobban  odafigyelnek,  hiszen  az  új  bemutatók  napján,  vagy  ha  egy  régebbi,  de 

közkedvelt darab újra műsorra kerül, erre felhívják a figyelmet egy kiírással, valamint egy 

videót is mellékelnek, ami felkelti a nézők érdeklődését az előadás iránt. Ezért lenne tehát 

fontos, hogy több ember kapja meg ezeket a „postokat”, és így mégtöbben menjenek el 

egy-egy  előadásra.  Esetleg  a  továbbiakban  azt  is  meg  lehetne  osztani  a  facebookozó 

közönséggel, hogy mikor kerül fel a következő havi műsor a honlapra, mert előfordulhat, 

hogy a honlapot nem látogatják olyan gyakran az emberek, mint a közösségi oldat. 

Amikor a színház az előadásokon kívül programokat szervez, például a Magyar Dráma 

Napján,  a Magyar  Kultúra Napján,  vagy a Színházi  Világnap alkalmából,  ezeket  is  fel 
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lehetne  tüntetni  az  oldalon,  esetleg  egy  eseményt  is  létrehozni,  amin  keresztül 

visszajelezhet a közönség, hogy részt vesz-e a programon, vagy sem.

Szerintem a miskolci közönség tagjai, akik rendszeres színházlátogatók, örülnének, 

ha  egy-egy  előadás  kapcsán  közönségtalálkozókat  tartanának,  ahol  az  érdeklődők 

beszélgethetnének  az  előadás  alkotóival,  a  színészekkel,  a  rendezővel,  a  háttérmunkát 

végző emberekkel. Nem gondolom, hogy minden egyes előadás alkalmával megvalósítható 

lenne  az  ötlet,  de  esetleg  olyan  előadások  kapcsán,  melyekre  nagyobb  érdeklődés 

mutatkozik, a musicalek, vígjátékok esetében például. Az idei évadban A nyomorultak, A 

dzsungel  könyve,  vagy  esetleg  a  Pletykák  című  előadásokhoz  igazítva  lehetne 

megszervezni a közönségtalálkozókat, de azt gondolom, a régebbi sikerdarabok esetén is 

lenne érdeklődés egy ilyen programra.

Marketing szempontból ez a word-of-mouth reklámot erősítené legjobban, hiszen 

akik részt vesznek a közönségtalálkozón, nagy valószínűséggel megosztanák élményeiket 

az ismerőseikkel, kollégáikkal, és így terjedne még jobban a színház jó híre a városban, 

vagy esetleg azon kívül is.

Középiskolások, esetleg felső tagozatos általános iskolások részére lehetne olyan 

előadásokat  szervezni,  amelyek  beavató  jellegűek,  még  a  próbafolyamatba  engednének 

betekintést.  Egy  kis  ízelítő  lenne  ez  az  előadásokból,  amelyek  felkelthetnék  a  diákok 

érdeklődését, és később a teljes darabot is szívesen megnéznék. A beavató előadás után 

feltehetnék kérdéseiket  a rendezőnek,  néhány színésznek,  ha kíváncsiak valamire,  vagy 

nem értettek valamit a részletekből.

Ez azért lenne fontos, mert úgy gondolom, az embert még diák korában rá lehet 

nevelni arra, hogy a színház jó dolog, a kikapcsolódásnak, a szórakozásnak egy megfelelő 

formája.  És  azzal,  ha  a  diákok  betekintést  nyernek,  hogy  milyen  is  egy  előadás 

létrejöttének a színpadi folyamata, közelebb lehet hozni hozzájuk a színházat.

A  figyelemfelkeltés  egyik  leghatásosabb  marketingeszköze  úgy  gondolom,  a 

flashmob.  A  színház  esetében  is  alkalmazható  lenne  a  módszer  arra,  hogy  felhívja  a 

figyelmet egy-egy bemutatóra, előadásra. A színház környéke, a Villanyrendőr, esetleg a 

Szinvaterasz,  vagy  a  Centrum  környéke  lenne  alkalmas  helyszín,  ahol  sok  ember 

megfordul. 

Az előadásokhoz kapcsolódó ötletekkel,  improvizációval,  vagy egy kis műsorral 

lehetne  megvalósítani  a  figyelemfelkeltést.  Néhány  példát  találtam  ki,  amelyek 

illeszkednek egy-egy bemutatóhoz.
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A nyáron megrendezésre kerülő Utcatánchoz hasonló, de a járókelőket is mozgósító 

táncolást lehetne szervezni a Tánctagozat előadásának népszerűsítésére. 

Az  opera  bemutató  előtt  lehetne  térzenét  tartani  a  jegyiroda  környékén,  híres 

operarészletekkel, vagy az adott bemutató, idén a Bohémélet közismertebb részleteivel. A 

dráma napi térzenélés is sikert aratott a közönség körében.

A nyomorultak  bemutatója  előtt  pedig az előadás  jelmezeibe  öltözhetne  néhány 

szereplő,  vagy  a  színház  énekkara,  és  az  utcán  népszerűsíthetné  a  darabot.  Például 

elkezdhetnék énekelni  a francia  himnuszt,  a La Marseillaise-t  a közismert,  énekórán is 

tanult  magyar  szöveggel,  és  bevonhatnák  a  járókelőket  is,  miközben  szórólapokon 

hirdetnék az előadást.

Ezeket  a  flahmob  akciókat  érdemes  lenne  kamerával  is  rögzíteni,  és  feltenni  a 

legnagyobb  videó  megosztó  portálra,  a  youtube-ra.  Akik  részt  vettek  az  akcióban, 

terjesztenék a videót a közösségi oldalakon, és így elindulhatna útján, mint vírusmarketing 

film. A lényege az lenne, hogy minél több emberhez eljusson, minél több ember halljon a 

Miskolci Nemzeti Színház akciójáról. 

Ennek az akciónak azonban meg van az a buktatója, hogy Magyarországon még 

nem annyira elterjedt dolog, és kiszámíthatatlan, hogyan fogadná ezt a közönség. De éppen 

ez lehet az előnye is, így hamar híre menne, hogy a színház ezt az eszközt is alkalmazza 

népszerűsítés  céljából.  Szerintem  tehát  érdemes  elgondolkodni  a  flashmob  és  a 

vírusmarketing ötletén, esetleg jobban kidolgozni az alapötletet, hiszen pénzhiány esetén a 

költségkímélő megoldásokkal kell élni.
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Tapsrend

Összegzés

 

Dolgozatom célja az volt, hogy a színház és a marketing kapcsolatát mutassam be a 

Miskolci  Nemzeti  Színház példáján keresztül.  Úgy gondolom, hogy a célomat  elértem, 

hiszen  a  munkám  során  kiderült,  hogy  a  színháznak  is  kell  a  marketing  támogatása, 

akármilyen jó, vagy híres is egy színház, vagy akármilyen népszerű egy előadás, a XXI. 

században ez már kevés ahhoz, hogy ez a non-bussiness szolgáltatás eladja önmagát.

Bemutattam a színház marketing eszközeit arra, hogy népszerűsítse önmagát, hogy 

minél több embert csalogasson be az előadásaira. 

A  dolgozatban  ismertettem  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  188  évvel  ezelőttre 

visszanyúló  múltját,  a  sok  átalakítást  megélt  épület  felépítését,  és  a  színház  jelenlegi 

állapotát. Rámutattam arra, hogy milyen nehéz helyzetbe került a teátrum, hogy a kultúrát 

sem  kíméli  a  gazdasági  válság  hatása,  valamint  hogy  egy  színház  életét  is  mennyire 

befolyásolja az anyagi helyzete.

Az  önálló  kutatásom  eredményeit  tekintve  megállapítható,  hogy  a  miskolci 

közönség  alapvetően  elégedett  a  színház  munkájával,  az  előadásokkal,  a  jegyárakkal. 

Annyira viszont nem vesznek részt a színház által kínált további lehetőségekben, gondolok 

itt arra, hogy az évad végén kifejezhetnék véleményüket az évaddal kapcsolatban, ám a 

megkérdezett  alanyaim nagy része  nem él  ezzel  a  lehetőséggel.  És  ebből  kiindulva  az 

egyéb színházi programokon sem vesz részt a színház egész közönsége. Ezért van nagy 

szerepe a marketingnek, hogy nemcsak a színházat és az előadásokat kell népszerűsíteni, –

természetesen azt is kell,  hiszen az nem derül ki a kutatásomból, hogy például Miskolc 

város lakosainak hány százaléka jár színházba– hanem a kiegészítő programokra, a színház 

életével  kapcsolatos  fontos  eseményekre  is  ugyanúgy  fel  kell  hívni,  a  már  megnyert, 

színházba járó közönség figyelmét.

Konklúzióként  tehát  elmondható,  hogy a  színházat  fontos  megadni  az  emberek 

számára,  hiszen  szeretik,  de  lényeges,  hogy  még  közelebb  vigyük  hozzájuk,  hogy 

ugyanúgy  jelentős  része  legyen  a  szabadidejük  eltöltésének,  mint  mondjuk  egy könyv 

elolvasása, vagy a moziba járás. Elengedhetetlen ez, hiszen a kultúra életünk része kellene 

hogy legyen,  azon belül  pedig  természetesen  a  színház  is.  Hiszen a  Miskolci  Nemzeti 

Színház szlogenje szerint „A színház élni segít!”. 
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1. melléklet: A Miskolci Nemzeti Színház fizetőnézőszám kimutatásai 2008 és 2009

2008. évi fizetőnéző-szám
Készítés időpontja: 2009. május 19.

Új bemutatók száma: 10

Székhely településen játszott előadások száma: 432

Székhely településen kívül játszott előadások száma: 25

Fogadott előadások száma. 24

Az összes előadás száma: 481

ebből saját előadások száma: 457 

saját bábelőadások száma: 0 

saját gyermekelőadások száma: 61

saját operaelőadások száma: 28

saját klasszikus operett-előadások száma: 38

saját balett-és táncszínházi előadások száma: 22

saját stúdiószínházi előadások száma:. 62

A székhely településen játszott előadások fizetőnézőinek száma: 131354

A székhely településen kívül játszott előadások fizetőnézőinek száma: 7233

A fogadott előadások fizetőnézőinek száma. 4216

Az összes fizetőnéző száma: 142803

ebből saját előadások fizetőnézőinek száma: 138587 

saját bábelőadások fizetőnézőinek száma: 0 

saját gyermekelőadások fizetőnézőinek száma: 15174

saját operaelőadások fizetőnézőinek száma: 13757

saját klasszikus operett-előadások fizetőnézőinek száma: 17371

saját balett-és táncszínházi előadások fizetőnézőinek száma: 1270

saját stúdiószínházi előadások fizetőnézőinek száma: 2717

zenekar, énekkar élő közreműködése nélkül játszott zenés színpadi művek fizetőnézőinek 

száma: 6584

A játszóhelyek befogadóképessége összesen: 1572

Nagyszínház (nagyterem) befogadóképessége: 687

Kamaraszínház (kamaraterem) befogadóképessége: 291

Stúdiószínház (stúdióterem) befogadóképessége: 184

Egyéb játszóhely(ek) befogadóképessége:

Megnevezés Befogadóképesség
Nyári színház 410
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2009. évi fizetőnéző-szám

Készítés időpontja: 2010.03.24. 

Új bemutatók száma: 14

Székhely településen játszott előadások száma: 430

Székhely településen kívül játszott előadások száma: 16

Fogadott előadások száma. 29

Az összes előadás száma: 475

ebből saját előadásnak száma: 446 

a) saját bábelőadások száma: 3 

b) saját gyermekelőadások száma: 56

c) saját operaelőadások száma: 35

d) saját klasszikus operett-előadások száma: 1

e) saját balett-és táncszínházi előadások száma: 21

f) saját stúdiószínházi előadások száma:. 61

A székhely településen játszott előadások fizetőnézőinek száma: 136783

A székhely településen kívül játszott előadások fizetőnézőinek száma: 3059

A fogadott előadások fizetőnézőinek száma. 6296

Az összes fizetőnéző száma: 146138

Ebből saját előadások fizetőnézőinek száma: 139842 

Zenekar, énekkar élő közreműködése nélkül játszott zenés színpadi művek fizetőnézőinek száma: 18121

a) saját bábelőadások fizetőnézőinek száma: 258

b) ebből saját gyermekelőadások fizetőnézőinek száma: 14956

c) ebből saját operaelőadások fizetőnézőinek száma: 16574

d) ebből saját klasszikus operett-előadások fizetőnézőinek száma: 651

e) ebből saját balett-és táncszínházi előadások fizetőnézőinek száma: 1149

f) ebből saját stúdiószínházi előadások fizetőnézőinek száma: 5164

A játszóhelyek befogadóképessége összesen: 1572

Nagyszínház (nagyterem) befogadóképessége: 687

Kamaraszínház (kamaraterem) befogadóképessége: 291

Stúdiószínház (stúdióterem) befogadóképessége: 184

Egyéb játszóhely(ek) befogadóképessége: 410 
Megnevezés Befogadóképesség
Nyári Színház 410
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2. melléklet: A Miskolci Nemzeti Színház jegy- és bérletárai 2011.

A Nagyszínház jegy- és bérletárai
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A Kamaraszínház jegy- és bérletárai

A Játékszín jegyárai

A Csarnok jegyárai
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3. melléklet: A Miskolci Nemzeti Színház támogatóinak, partnereinek listája

Támogatók:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Partnerek:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG www.boon.hu
  

ADY ENDRE     
MŰVELŐDÉSI HÁZ

IFJÚSÁGI
ÉS SZABADIDŐ HÁZ

  

MISKOLCI NEMZETKÖZI 
OPERAFESZTIVÁL

MISKOLCI 
SZIMFONIKUS ZENEKAR
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http://www.mso.hu/
http://www.mso.hu/
http://www.operami.hu/
http://www.operami.hu/
http://www.ifihazmiskolc.hu/
http://www.ifihazmiskolc.hu/
http://www.adymuvhaz.hu/
http://www.adymuvhaz.hu/
http://www.boon.hu/
http://www.boon.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.boon.hu/
http://www.adymuvhaz.hu/
http://www.ifihazmiskolc.hu/
http://www.mso.hu/


KASSAI 
THÁLIA SZÍNHÁZ

KASSAI 
ÁLLAMI SZÍNHÁZ

www.miskolc.hu

KORTYOLDA VENDÉGLŐ, ÉTTEREM GÉNIUSZ KÖNYVÁRUHÁZ
  

IMPRESSZÓ CLUB RESTAURANT MISKOLCI TURISZTIKAI KFT.
  

 
NONSTOP TAXI MISKOLC KFT.  BEVICOM KFT.

  

MISKOLCI GALÉRIA
SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUM MŰÚT
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http://www.muut.hu/
http://www.miskolcigaleria.hu/
http://www.miskolcigaleria.hu/
http://www.miskolcigaleria.hu/
http://www.bevicom.hu/
http://www.nonstoptaxi.hu/
http://www.barlangfurdo.hu/index.php?page_id=313
http://www.impresszo.hu/
http://www.kortyolda.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.sdke.sk/
http://www.sdke.sk/
http://www.thaliaszinhaz.sk/
http://www.thaliaszinhaz.sk/
http://www.thaliaszinhaz.sk/
http://www.miskolc.hu/
http://www.kortyolda.hu/
http://www.impresszo.hu/
http://www.nonstoptaxi.hu/
http://www.bevicom.hu/
http://www.miskolcigaleria.hu/
http://www.miskolcigaleria.hu/
http://www.muut.hu/


MISKOLCI TÉL
KOCSONYAFESZTIVÁL SZINHAZ.HU TERASZ.HU

 

WELL PRESS
KIADÓ ROYAL MAGAZIN 7óra7.hu

PELYHE ÉS TÁRSA KFT.

MISKOLC

VÁROSI

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

MIK Zrt.

 

  "TISZAÚJVÁROS JÖVŐJÉÉRT" ALAPÍTVÁNY   PIROS ORR 
BOHÓCDOKTOROK 

ALAPÍTVÁNY

VÁCI ÉS TÁRSAI KFT.

 

CORA MISKOLC  PÖTTYÖS

A Miskolci Páholy tagjai

ARANY PÁHOLY

APSUS Zrt. – OROSZLÁNOS BORVENDÉGLŐ 
AVE MISKOLC Kft.
B-A-Z MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
B-A-Z MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
BAY ZOLTÁN Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
BORSOD VOLÁN SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI Zrt.
CHINOIN Zrt. CSANYIKVÖLGY a sanofi-aventis vállalatcsoport tagja
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http://www.pottyos.hu/
http://cora.hu/a-ceg/aruhazak/miskolc/
http://www.peugeotmiskolc.hu/
http://www.pirosorr.hu/
http://www.pirosorr.hu/
http://www.pirosorr.hu/
http://www.mikrt.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.pelyhe.hu/
http://7ora7.hu/
http://royalmagazin.hu/
http://www.wellpress.hu/
http://www.wellpress.hu/
http://www.terasz.hu/
http://www.szinhaz.hu/
http://www.kocsonyafesztival.hu/
http://www.kocsonyafesztival.hu/
http://www.terasz.hu/
http://www.wellpress.hu/
http://7ora7.hu/
http://www.pelyhe.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.mikrt.hu/
http://www.pirosorr.hu/
http://www.peugeotmiskolc.hu/
http://cora.hu/a-ceg/aruhazak/miskolc/
http://www.pottyos.hu/


COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ Kft.
D & D DRÓTÁRU IPARI ÉS KERESKEDELMI Zrt. 
ECO MISSIO Kft. 
EURÓPA RÁDIÓ MISKOLC 
ÉSZAKERDŐ Zrt. 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT
FK RASZTER ÉPÍTŐ Zrt.
FUX IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Zrt.
HALBO MCE Zrt.
HÁROMKÖR DELTA Kft.
HOLCIM HUNGÁRIA CEMENTIPARI Zrt.
HUNTERPLAST Kft.
ILKOTRADE KERESKEDELMI Kft.
INNO–COMP Kft. 
MAGYAR HIPERMARKET Kft. – CORA ÁRUHÁZ
MANUÁL INVEST Kft.
MISKOLC HOLDING Zrt.
MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft.
MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.
MISKOLCI VÁROSGAZDA NONPROFIT Kft.
MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt.
MISKOLCI EST
MISKOLCI VÍZMŰVEK Kft.
NORD-ORIENT KERESKEDELMI  SZOLGÁLTATÓ Kft.
NÓVIA MÉRNÖKI IRODA Kft.
OTP BANK Nyrt. ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
Dr. POLATSEK EDIT 
RÉGIÓ PARK MISKOLC Kft.
SECTOR HUNGARY 1992. Zrt.
SIMPLESOFT Kft.
UNIÓ COOP Zrt.

EZÜST PÁHOLY

BORSOD NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS KERESKEDELMI Kft.
BORSODI NYOMDA Kft.
ERSTE BANK HUNGYARY Nyrt.
JUVENTUS MISKOLC
MÁGER ÁGNES
MESTER – SECURITY VAGYONVÉDELMI Kft.
MISKOLCI TURISZTIKAI Kft.
MIRSA PEST MEGYEI HŰTŐIPARI Zrt.
NORDA ÉM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kht. 
RODEX AQUA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.
SAGHMA – PYROTECH Kft.
WHIST Kft.

BRONZ PÁHOLY

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR
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4. melléklet: A kérdőív

Kérdőív a színházlátogatási szokásokról
a Miskolci Nemzeti Színházban

A kérdőív kitöltésével a Budapesti Gazdasági Főiskola marketing szakos hallgatójának  
színházmarketingről szóló szakdolgozatát segíti. Az eredmények összesítve kerülnek  
kiértékelésre. A kitöltés név nélkül történik.

1. Szokott Ön színházba járni?
a. Igen
b. Nem  Kérem, ne folytassa a kérdőív kitöltését

2. Milyen gyakran szokott Ön színházba járni?

a. Havonta
b. Kéthavonta
c. Negyedévente

d. Félévente
e. Évente
f. Ritkábban

3. Mely színházakba szokott Ön járni? (többet jelölhet)
a. Miskolci Nemzeti Színház
b. Budapest színházak, éspedig:
c. Egyéb vidéki színházak, éspedig: 

4. Milyen típusú darabokat kedvel Ön? Kérem, értékelje az alábbi skálán (1=egyáltalán  
nem kedvelem, 5=nagyon kedvelem)!
a. Dráma 1 2 3 4 5
b. Vígjáték/komédia 1 2 3 4 5
c. Opera 1 2 3 4 5
d. Operett 1 2 3 4 5
e. Musical 1 2 3 4 5
f. Balett 1 2 3 4 5
g. Táncjáték, táncszínház 1 2 3 4 5

5. Mely napokon szokott Ön színházba járni?
a. Hétfő
b. Kedd
c. Szerda
d. Csütörtök

e. Péntek
f. Szombat
g. Vasárnap

6. Általában kivel megy Ön színházba?

a. Párommal
b. Családommal
c. Gyermekemmel

d. Barátaimmal
e. Iskolai szervezés keretében
f. Egyedül

7. Az alábbi tényezők mennyire befolyásolják Önt a darab kiválasztásakor? Kérem,  
értékelje a tényezőket az alábbi skálán (1=egyáltalán nem befolyásol, 5=leginkább  
befolyásol)!
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a. A mű népszerűsége 1 2 3 4 5
b. A mű története 1 2 3 4 5
c. A rendező 1 2 3 4 5
d. A szereposztás 1 2 3 4 5
e. A jegyárak 1 2 3 4 5
f. A darab híre a városban 1 2 3 4 5
g. A reklám (plakát, szóróanyag) 1 2 3 4 5

8. Mely előadóhelyeket szokta Ön látogatni a Miskolci Nemzeti Színházban? (többet is  
jelölhet)
a. Nagyszínház
b. Kamaraszínház

c. Játékszín
d. Csarnok

e. Nyári Színház

9. Jeggyel, vagy bérlettel szokta Ön megtekinteni az előadásokat?
a. Jeggyel
b. Bérlettel
c. Mindkettő

10. Rendelkezik Ön színházbérlettel a Miskolci Nemzeti Színházban? 
a. Igen, a Nagyszínházba
b. Igen, a Kamaraszínházba
c. Nem

11. Melyik színdarabot látta Ön utoljára Miskolcon?
…………………………………………………………………..

12. Mi alapján választotta a fent említett előadást? (többet is jelölhet)

a. A mű népszerűsége
b. A mű története
c. A rendező
d. A szereposztás

e. A jegyárak
f. A darab híre a városban
g. A reklám 
h. Egyéb

13. Mennyire ismeri Ön a Miskolci Nemzeti Színház jelenlegi színészeit?
a. Jól ismerem
b. Néhány színészt felismerek

c. A kedvence(i)met ismerem
d. Egyáltalán nem

14. Van kedvenc színésze a társulatban?
a. Van, éspedig:
b. Nincs

15. Az évad végén szokott Ön szavazni az évad legjobb színésznőjére, színészére és  
előadására?
a. Igen
b. Nem 

16. Mennyire igazak Önre az alábbi állítások? Kérem, értékelje az állításokat az alábbi  
skálán (1=egyáltalán nem igaz rám, 5=teljes mértékben igaz rám)!
16.1. Azért járok színházba, mert…
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a. kellemes időtöltésnek tartom 1 2 3 4 5 
b. hozzátartozik az alapvető műveltséghez 1 2 3 4 5
c. szeretek új darabokat megismerni 1 2 3 4 5
d. illik évente legalább egyszer elmenni 1 2 3 4 5

17. Mennyire igazak Önre az alábbi állítások? Kérem, értékelje az állításokat az alábbi  
skálán (1=egyáltalán nem igaz rám, 5=teljes mértékben igaz rám)!
 …várok egy színházi előadástól
a. katartikus élményt 1 2 3 4 5
b. kikapcsolódást 1 2 3 4 5
c. elgondolkodtató darabot 1 2 3 4 5
d. értékek közvetítését 1 2 3 4 5
e. szórakozást 1 2 3 4 5
f. feltöltődést 1 2 3 4 5

18. Mennyire igazak Önre az alábbi állítások? Kérem, értékelje az állításokat az alábbi  
skálán (1=egyáltalán nem igaz rám, 5=teljes mértékben igaz rám)!
a. Elfogadhatónak tarom az előadások jegyárait 1 2 3 4 5
b. Megfelelőnek tartom az előadások színvonalát 1 2 3 4 5
c. Elégedett vagyok a színház munkájával, 
szolgáltatásaival 1 2 3 4 5
d. Mindig szoktam Színházi Esték kiadványt vásárolni 1 2 3 4 5
e. Elégedett vagyok a Színházi Esték kiadvánnyal 1 2 3 4 5
f. Elégedett vagyok a színház internetes 
aktivitásával (honlap, Facebook) 1 2 3 4 5

19. Honnan értesül Ön a Miskolci Nemzeti Színház havi műsoráról? (többet is jelölhet)
a. Plakát
b. Internet
c. Újság

d. Szóróanyag
e. Helyi Tv
f. Jegyiroda

20. Mely jegyvásárlási formát használja Ön?
a. Személyes
b. Online
c. Mindkettő

21. Általában milyen kategóriájú jegyet vásárol Ön?

a. I. kategória (1-13. sor, erkély közép) 
b. II. kategória (14-16. sor, erkély 
oldalpáholyok)

c. III. kategória (emelet oldalpáholyok, 
emelet közép „kakasülő”)

22. Értesült Ön a Miskolci Nemzeti Színház nehézségeiről az idei évadban?
a. Igen
b. Nem

23. Melyik darab keltette fel leginkább az érdeklődését a 2011/2012-es repertoárból?
a. Az arany ára
b. A dzsungel könyve
c. Bohémélet

d. Az ügynök halála
e. A nyomorultak
f. Túl a Maszat-hegyen
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g. Pletykák
h. Elsötétítés

i. Ludas eM/Mesterkurzus
j. Legenda a lóról
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24. Az Ön neme:
a. Nő b. Férfi

25. Az Ön lakhelye:
a. Falu
b. Város

c. Megyeszékhely
d. Főváros

26. Az Ön életkora:
a.     -18
b. 19-25
c. 26-35
d. 36-45

e. 46-55
f. 56-65
g. 66-

27. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége: 
a. 8 általános
b. Szakiskola
c. Szakközépiskolai érettségi

d. Gimnáziumi érettségi
e. Főiskola/egyetem

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segítette a szakdolgozatom megírását!
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5. melléklet: A kérdőív elemzéséhez szükséges ábrák

1. kérdés

2. kérdés

3. kérdés

4. kérdés
a.
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b.

c.

d.

e.
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f.

g.

5. kérdés

6. kérdés
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7. kérdés
a.

b.

c.

d.
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e.

f.

g.

8. kérdés
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9. kérdés

10. kérdés

11. kérdés
Darab címe Hány embernek volt az 

utolsó Miskolcon látott 
darabja?

Az arany ára 4 fő
Játék a kastélyban 2 fő
Túl a Maszat-hegyen 10 fő
Tangó 1 fő
Prah 1 fő
Szerelem 1 fő
Amadeus 3 fő
Száll a kakukk fészkére 1 fő
Csókos asszony 2 fő
A mosoly országa 1 fő
Csárdáskirálynő 1 fő
Őrült nők ketrece 3 fő
Hat hét, hat tánc 3 fő
Parasztbecsület/Bajazzók 1 fő
Anconai szerelmesek 2 fő
Közjáték Vichyben 2 fő
Hotel Menthol 9 fő
Portugál 5 fő
Apácák 7 fő
Menyasszonytánc 12 fő
Képzelt beteg 4 fő
Ármány és szerelem 1 fő
Egy bolond százat csinál 4 fő
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12. kérdés

13. kérdés

14. kérdés

15. kérdés
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16. kérdés
a.

b.

c.

d.
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17. kérdés
a.

b.

c.

d.
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e.

f.

18. kérdés
a.

b.
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c.

d.

e.

f.
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19. kérdés

20. kérdés

21. kérdés

22. kérdés
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23. kérdés

24. kérdés

25. kérdés

26. kérdés
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27. kérdés
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Felhasznált irodalom

Könyvek

• Dinya László - Farkas Ferenc - Hetesi Erzsébet - Veres Zoltán: Nonbusiness 

marketing és menedzsment 2004. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

• Philip Kotler-Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment 2006., Akadémiai Kiadó, 
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• Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármesterének közleménye 

http://www.boon.hu/miskolc/dr-kriza-akos-miskolc-polgarmesterenek-

kozlemenye/1767954

• Kevesebb új bemutató, átszerkesztett műsor a Miskolci Nemzeti Színházban 

http://www.boon.hu/miskolc/kevesebb-uj-bemutato-atszerkesztett-musor-a-

miskolci-nemzeti-szinhazban/1783481

• Leváltják Halasi Imrét a miskolci színház éléről

http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/42534-levaltjak-halasi-imret-a-miskolci-szinhaz-

elerol

• A Magyar Színházi Társaság levele a miskolci polgármesternek 

http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/42624-a-magyar-szinhazi-tarsasag-levele-a-

miskolci-polgarmesternek
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http://www.mnsz.eu/new/index.php?view=article&id=438
http://www.kreativ.hu/cikk/miert_fontos_a_versenyszabalyokat_betartani
http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37027&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2
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• Gazdasági társaságokká alakulnak a kulturális intézmények 

http://minap.hu/news.php?extend.45357

Statisztikák

• Statisztikai tükör III. évfolyam, 54. szám (2009. április 28.): A színházak 

tevékenysége 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel30902.pdf

• Színházak száma, férőhelyek, előadások, nézők, főfoglalkozású dolgozók, 

jegybevétel, költségvetési kiadások 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_3_

1_1.pdf

• Színházi előadások nézőinek száma 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_m

2_1_3_a.pdf

• Színházak száma 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_m

2_1_1_a.pdf

• Színházi előadások száma 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/kultstat2010/kultstat_kiadvany_2010_m

2_1_2_a.pdf

A Miskolci Nemzeti Színház honlapja

• www.mnsz.eu  
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