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Káel Csa ba 

Él mény. Min den te kin tet ben. 
Kul tu rá lis FMCG, avagy fast moving cultural goods 
 

 

A kul tu rá lis te rü let, a mű vé szet és a mar ke ting szak ma kö zöt ti pár be széd je len tő sé -

ge, szük ség sze rű sé ge ma már nem le het kér dés, hi szen ahogy a ré gi mon dás tart ja, 

a jó bor nak is kell a cé gér, má ra pe dig el ju tot tunk oda, hogy a jó bor nak min den -

képp kell cé gér. Sőt, mi nél jobb a bor, an nál kre a tí vab ban és tu da to sab ban kell ki -

vá lasz ta nunk a „cé gért”, és an nál na gyobb je len tő ség gel bír, hogy mi lyen ér té ke ket 

és él mé nye ket kap cso lunk hoz zá. A to váb bi ak ban töb bek közt a mi „jó bo runk ról”, 

a Müpáról, a nagy városfesztiválokról, kö zös ség ről, már ka él mény ről, ér té kek ről, a kul -

tú ra fo gyasz tá si szo ká sok ról és az eh hez kap cso ló dó új mar ke ting meg ol dá sok ról és 

a fenn tart ha tó fej lő dés ről osz ta nék meg né hány gon do la tot. 

 

 

Magasművészet vs. mi nő sé gi kul tú ra? Áru-e a kul tú ra? 
 

A Müpa ma Ma gyar or szá gon az egyik leg is mer tebb kul tu rá lis brand – a Forbes Ma ga -

zin sze rint 2015-ben a 7. leg me nőbb ma gyar már ka – és a ré gió egyik leg mo der nebb 

kul tu rá lis in téz mé nye, amely egye dül álló mó don fog ja össze a kü lön bö ző mű vé szeti 

ága kat: he lyet ad ko moly-, kor társ-, könnyű-, jazz- és vi lág ze né nek, ope rá nak, új 

cir kusz nak, tánc nak, iro da lom nak, film nek egya ránt. 2005-ben nyi tott meg az in téz -

mény, 2020-ban te hát a 15. szü le tés na pot ün ne pel jük, és en nek a más fél év ti zed -

nek a leg fon to sabb ered mé nyei szo ro san össze fo nód nak a ha zai kul tu rá lis élet és 

mar ke ting szak ma ala ku lá sá val-fej lő dé sé vel is. Ma ga a mo dell – az ame ri kai min tá -

ra több mű vé sze ti ág nak és mű faj nak egy épü let ben he lyet adó, ki mon dot tan ilyen 

cél lal épí tett komp lex pro fi lú in téz mény – a tér ség ben előz mé nyek nél kü li, hi szen 

Kö zép-Eu ró pá ban is rit ka az ilyen ka rak te rű elő adó-mű vé sze ti köz pont. A Müpa 

meg nyi tá sa 2005-ben egy ki vé te les együtt ál lás ered mé nye volt: a szak mai, il let ve 

a kö zön ség igény ta lál ko zott a po li ti kai dön tés ho zók aka ra tá val. Sem előt te, sem 

utá na nem kí sér le tez tek ilyen mé re tű kul tu rá lis köz pont épí té sé vel, itt pe dig lét re -

jött az elő adó-, a kép ző- és a mé dia mű vé szet cso dá la tos együtt élé se: má ra tíz mű faj 

kép vi sel te ti ma gát a Müpában, tíz mű faj ban pró bál juk a „jó bort”, az az a mi nő sé gi 

kul tú rát el ad ni. 

El ső lé pés ként a Müpának (ak kor még hi va ta lo san Mű vé sze tek Pa lo tá ja) a kul tu -

rá lis élet új sze rep lő je ként meg kel lett fo gal maz nia ön ma gát – ezt az elő döm, a Müpa 

ala pí tó igaz ga tó ja, Kiss Im re is rend kí vül fon tos nak tar tot ta –, meg kel lett ha tá roz -

nia, hogy mi lyen ér té kek, mi lyen misszió men tén mi lyen már ká vá sze ret ne fej lőd -

ni. A meg nyi tá sa kor a Müpa nem zet kö zi tren dek hez il lesz ked ve és egy lé te ző pi a ci 

hi ány ra re a gál va el ső sor ban a magasművészet ott ho na ként je lent meg, hi szen a tér -

ség egy je len tős ko moly ze nei köz pont tal lett gaz da gabb. Mind ez azért is je lent meg 

mar kán san a misszi ó ban, mert a Müpa el ső idő sza ká nak egyik leg fon to sabb ered -

mé nye két ség te le nül az volt, hogy vissza emel te a ko moly ze nei tur né tér kép re Ma -
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gyar or szá got, tá gí tot ta a nem zet kö zi pi ac ho ri zont ját, hi szen a vi lág sztá rok a Müpa 

ked vé ért el kezd tek „to vább utaz ni”, már nem áll tak meg Bécs nél, ha nem a több év re 

elő re le kö tött me net rend jük be Bu da pes tet is el kezd ték be il lesz te ni. Ez ma is így 

van, szám ta lan ős be mu ta tó nak adunk te ret, és szám ta lan vi lág hí rű mű vész és 

együt tes hoz za el leg fris sebb pro duk ci ó ját Bu da pest re a Müpa meg hí vá sá ra szin te 

azon nal, alig né hány nap pal-hét tel a vi lág pre mi ert kö ve tő en. Ugyan ak kor tény – és 

ezért ér te is oly kor kri ti ka az in téz ményt a kez de tek kor –, hogy a magasművészet 

alap ve tő en egy szű kebb ka te gó ria, bi zo nyos szem pont ból egy faj ta tá vol sá got is te -

remt, és ez a Müpa már ka ké pét is meg ha tá roz ta kez det ben. Ter mé sze tes és szük ség -

sze rű volt a vál to zás: ki ter jesz tet tük az in téz mé nyi misszi ót, meg erő sí tet tük a kül -

de té sünk egyik alap ele mét, a mű fa ji sok szí nű sé get, és szé le sebb re tár tuk a ka pu kat. 

Az em lí tett tíz mű faj egyi ke ként meg je le nik pél dá ul a pop kul tú ra, a könnyű ze ne is, 

ame lyet rit kán so ro lunk a magasművészeti ka te gó ri á ba. Ma már úgy fo gal ma zunk, 

hogy mi nem a magaskultúrát, ha nem a mi nő sé gi kul tú rát kép vi sel jük, és a Müpá -

nak már ka ként ezt kell su gá roz nia. Ez a fo ko za tos, jól fel épí tett spekt rum szé le sí tés 

a már ka kom mu ni ká ci ónk ban is mar kán san tük rö ző dött, hi szen 2015 óta hi va ta lo san 

is Müpa a ne vünk, te hát az in téz mény ko ráb bi, a né zők és a mű vé szek ál tal hasz -

nált „be ce ne ve” má ra a hi va ta los el ne ve zés lett, be épít ve így a már ka kép be a Müpá -

hoz szo ro san kö tő dő cso por tok – kö zön ség, szak ma, al ko tók – po zi tív és sze mé lyes 

már ka él mé nyét is. Egyút tal azt is sze ret nénk el ér ni, hogy a mi nő sé gi kul tú ra mi nél 

több em ber hez jus son el. Ez mi ért lé nye ges? Mert évi több mint 1000 prog ra mot, 

oly kor es tén ként akár 3–4 kü lön bö ző pro duk ci ót kell mi nél ha té ko nyab ban meg is -

mer tet ni az em be rek kel. 

Fel ve tő dik te hát a kér dés, hogy a kul tú ra mint ter mék ho gyan fo gal maz ha tó meg? 

Még a nyolc va nas évek ele jén részt vet tem a Köz gá zon né ző ként az Áru-e a kul tú ra? 

cí mű ní vós szak mai pár be széd so ro za ton, ahol össze csap tak az ak ko ri köz gaz dá szok, 

re form köz gaz dá szok és a kul tú ra kép vi se lői, utób bi ak vé rig vol tak sért ve et től  

a kér dés től. Azt mond ták, hogy a kul tú ra nem áru cikk, nem így kell meg kö ze lí te ni. 

Na gyon ér de kes volt az a be szél ge tés, hi szen ak kor még a pi ac gaz da ság ról és a gaz -

da sá gi kör nye zet ről nem na gyon tud tunk sem mit. Ter mé sze te sen ab ban egyet ér tet -

tünk a ki vá ló mű vé sze ink kel ak kor, hogy a kul tú ra nem áru cikk, nem el ad ha tó. De 

az az igaz ság, hogy ami kor már be ke rül tünk a fo gyasz tói tár sa da lom kör for gá sá ba, 

ezen erő sen el kel lett gon dol kod nunk, pon to sí ta nunk kel lett bi zo nyos dol go kat, és 

ez a szem lé let for má lás az óta is fe la da tunk. A mar ke ting stra té gi ánk ban – mert szük -

ség van mar ke ting stra té gi á ra itt a kul tu rá lis szek tor ban is – ma már szá mos nagy 

pré mi um for-pro fit már ká hoz ha son ló an a mi nő sé get hasz nál juk köz pon ti elem ként, 

és kre a tív mó don ál lít juk szol gá la tunk ba a mar ke ting és a tö meg mé dia esz kö ze it, 

ame lye ken ke resz tül az üze ne te ink mi nél na gyobb ré te gek hez tud nak el jut ni. 

Gaz dag sza ki ro dal ma van an nak, hogy ho gyan vál toz tak és vál toz nak a fo gyasz -

tá si szo ká sok az utób bi né hány év ben, az pe dig kü lö nö sen el gon dol kod ta tó, hogy 

kul tu rá lis ant ro po ló gi ai né ző pont ból ho gyan ala kul át ma ga a fo gyasz tá si fo lya mat. 

Itt je le nik meg ugyan is az a gon do lat, hogy az, amit vá sá ro lunk és hasz ná lunk, vagy 

bir to kol ni sze ret nénk, jócs kán túl mu tat a meg vá sá rolt ja vak hasz nos sá gán és ke res -

ke del mi ér té kén. Ilyen szem pont ból a fo gyasz tá si szo ká sa ink meg ér té se egyút tal 

ér ték ren dünk, je le nünk, kul tú ránk meg ér té se is. Az, hogy mi lyen „ter mé ket” vá lasz -
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tunk, kom mu ni kál ró lunk, szim bo li kus je len tő ség gel bír, és ez zel a vá sár lók ma már 

tel jes mér ték ben tisz tá ban van nak.1 Kü lö nö sen igaz ez a kul tú ra te rü le té re. Az, hogy 

mely ze ne ka rok kon cert je i re já runk, ki ért ra jon gunk, me lyik kul tu rá lis köz pont ba 

vál tunk bér le tet, hol va gyunk pár to lói ta gok: ál lás fog la lás is, hi szen hi tet te szünk 

egy-egy mű faj, mű vész vagy in téz mény mel lett. Pon to san lát juk, hogy a kö zön sé -

günk ben, kü lö nö sen a hű ség prog ra munk tag ja i ban igen erős a „müpás ind en ti tás”, 

büsz kék ar ra, hogy hoz zánk tar toz nak, és mi is rend kí vül büsz kék va gyunk rá juk. 

So kat is tu dunk ró luk, és min dent meg te szünk azért, hogy mi nél pon to sab ban lás -

suk az igé nye ket-el vá rá sa i kat, de er ről, az eh hez szük sé ges in no va tív, kö rül te kin tő 

adat ke ze lés ről és kap cso ló dó mar ke ting meg ol dá sok ról a ké sőb bi ek ben még lesz 

szó. Mi a Müpában fo lya ma to san mo ni to roz zuk a nem zet kö zi pi a cot, ugyan ak kor 

nem kö vet ni, ha nem for mál ni sze ret nénk a tren de ket, így a kom mu ni ká ci ós te rü le ten 

dol go zó szak em be rek kel, kol lé gák kal so kat be szé lünk a mar ke ting szak ma szem lé -

let vál tá sá ról, új meg kö ze lí té si mód ja i ról. A már kák – gon dol junk akár a nagy elekt -

ro ni kai vagy sport ru há za ti már kák ra – itt a XXI. szá zad ban már nem el ső sor ban 

salesfó ku szú üze ne te ket sze ret né nek el jut tat ni a fo gyasz tók nak, sok kal in kább ar ra 

fi gyel nek, hogy mi lyen tör té ne te ken ke resz tül kom mu ni kál nak, mi lyen „mí toszt” 

építenek a brand2 kö ré, és mennyi re lo já lis, el kö te le zett kö zös sé get alakítanak ki 

ma guk kö rül. Ne künk ezen a te rü le ten, itt a kul tu rá lis szfé rá ban na gyon ko moly ta -

pasz ta la tunk és tu dá sunk van. 

Az el múlt kö zel más fél év ti zed ben a Müpa ki ma gas ló ered mé nye ket ért el ezen 

a té ren: éven te több mint 1000 prog ram zaj lik a ház ban, amely ha tal mas szám, és 

van nak olyan es ték, ami kor akár há rom-négy kü lön bö ző elő adás hí rét kell el jut tat -

nunk a né zők höz. Az el múlt kö zel 15 év leg na gyobb ered mé nyé nek azt tar tom, hogy 

va ló di kö zös ség épült a Müpa kö zön sé gé ből, és hogy a né zők höz olyan jól si ke rült 

el jut tat ni eze ket az in for má ci ó kat, hogy a be fo ga dó ké pes sé günk a fi zi kai ha tá ra it 

sú rol ja. Ez a mar ke ting te rü le tén is ér vé nye sü lő stra té gi ai gon dol ko dás nak, a prog -

ram kom mu ni ká ci ós és a már ka kom mu ni ká ci ós ak ti vi tá sa ink kö rül te kin tő össze han -

go lá sá nak, egymást erő sí tő ele me i nek kö szön he tő. A jegy el adá sunk 90% kö rü li, 

amely te kin té lyes szám. Tag jai va gyunk az Eu ró pai Kon cert ter mek Szö vet sé gé nek 

(ECHO): ez a 21 leg je len tő sebb eu ró pai kon cert ter met fog lal ja ma gá ba a bé csi 

Musikvereintől kezd ve a Philharmonie de Pa ris in téz mé nyén ke resz tül az amsz ter -

da mi Concertgebouw-ig vagy a 2017-ben meg nyi tott ham bur gi Elbphilharmonie-ig. 

A jegy el adá si szá ma ink – kü lö nös te kin tet tel a bér let rend szer ben, elő vé tel ben ér -

té ke sí tett je gyek re – mos tan ra gya kor la ti lag el ér ték vagy meg ha lad ják a nem zet kö zi 

part ne re in két. Úgy, hogy ezek kö zött ta lá lunk több mint 100 éves in téz mé nye ket 

is, akik nek jó val több ide jük és le he tő sé gük volt erős és lo já lis kö zön ség bá zist épí -

te ni, mint ne künk a 15 esz ten dő alatt, még is rend kí vü li már ka hű ség ről szá mol ha -

tunk be a Müpa-kö zön ség ré szé ről. 
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A fenn tart ha tó fej lő dés és ge ne rá ci ók ta lál ko zá sa 
 

Anél kül, hogy be le men nék a kul tú ra ér tel me zés mé lyebb ré te ge i be: lé te zik egy olyan 

ol va sat, hogy a kul tú ra nem más, mint az elő de ink, szü le ink, nagy szü le ink, őse ink 

éle té nek a le nyo ma ta. Na gyon lé nye ges, hogy ez az örök ség ho gyan ér ke zik meg 

hoz zánk, ho gyan tud juk hoz zá il lesz te ni a sa ját éle tünk al ko tó ele me it, ho gyan tud -

juk sa ját éle tünk és ko runk mű vé sze tét, kul tú rá ját úgy csat la koz tat ni, hogy az tán 

ezt az örök ség gel együtt to vább tud juk ad ni a kö vet ke ző ge ne rá ci ók nak. Ez a gon -

do lat kör fel ve ti a ma nap ság gyak ran em le ge tett fenn tart ha tó fej lő dés kér dé sét. Ez 

rö vi den há rom pil lé ren nyug szik: az el ső a kör nye zet vé de lem, a má so dik a gaz da ság 

ala ku lá sa a fenn tart ha tó ság fé nyé ben, a har ma dik pe dig – amely ta lán a kul tú ra és 

a kom mu ni ká ció szem pont já ból a leg iz gal ma sabb – a tár sa dal mi fenn tart ha tó ság, 

illet ve az, hogy ho gyan tud juk ga ran tál ni a fenn tart ha tó fej lő dést az zal, hogy a gyer -

me ke in ket meg fe le lő tar tal mak kal meg fe le lő en ké szít jük fel az el kö vet ke zen dő ko -

rok ki hí vá sa i ra. 

Ami kor tar ta lom ról és tar ta lom fej lesz tés ről be szé lünk, na gyon fon tos, hogy a mű -

vek, mű fa jok, ame lye ket ki eme lünk, mi ként ma rad nak ér vé nye sek, mi lyen plat for -

mo kon vál nak lát ha tó vá, és ezek nek a tar tal mi üze ne tei ho gyan lesz nek a né ző ink 

és a fi a ta lok sa ját jai. A leg na gyobb prob lé má nak az tűn het, ami kor meg pró bál juk  

a fi a ta lok nak el ma gya ráz ni a mi nő sé gi kul tú ra fon tos sá gát, és bi zony gat ni kell, hogy 

a ke res ke del mi rá di ók slágerlistájával szem ben mi ért fon tos Mozart, Beethoven 

vagy Bartók. Ez egy ge ne rá ci ós vi tá nak is tűn het, de a kér dés kör jó val össze tet tebb 

en nél. Ké pes sé kell vál nunk ar ra, hogy meg ért sük a kü lön bö ző ge ne rá ci ók ér dek lő -

dé si min tá it, fo gyasz tá si szo ká sa it, mo ti vá ci ó it. A 14 éves fi am azt szok ta mon da ni, 

hogy „Hát pa pa, te meg an nak ide jén azt mond tad, hogy a Pink Floyd a me nő, én 

meg most egy má sik, elekt ro ni kus ze nei irány ra es kü szöm”. En nek a pár be széd nek  

a fel élén kí té sé re in dí tot ta el a Müpa a part ner is ko la-prog ram ját, ame lyet sze ret -

nénk az egész or szág ra ki ter jesz te ni. Je len leg 130 partneriskolánk van Bu da pes ten, 

ál ta lá nos és kö zép is ko lák. A kö ze le dés két irá nyú, egy részt mi is ki me gyünk hoz zá -

juk, más részt pe dig na gyon so kan jön nek el a Müpába. A Müpa videó- és hang stú -

di ó ja évi 200 fel vé telt ké szít mű so ra ink ról, ahol a leg je len tő sebb elő adók mu tat ják 

be a leg fon to sabb mű ve ket. Ez nem csak az élő köz ve tí té se ink szem pont já ból rend -

kí vül iz gal mas, ami kor Los An ge les től To ki ó ig bár ki HD-mi nő ség ben él he ti át a Müpa-

él ményt a live webcastnak kö szön he tő en. Fon tos fe la da tunk az is, hogy a már meg -

lé vő és egy re nö vek vő, kin cset érő ar chí vu mot el ér he tő vé te gyük a kö zép is ko lá sok 

szá má ra is, hi szen ha tal mas le he tő ség az, hogy a ze nei és az ál ta lá nos kö zép szin tű 

okta tás ban a ta ná rok ezen ke resz tül tud ják be mu tat ni a ze ne i ro dal mat. 

Az in téz mé nyünk ben meg va ló su ló több mint 1000 prog ram nak a 30%-a gyer mek-, 

if jú sá gi és csa lá di prog ram. A kez de tek től na gyon ko moly erő ket moz gó sí tot tunk 

eb be az irány ba, hi szen pon to san tud tuk, hogy ha eb ben a hi he tet len mé dia zaj ban 

ér tel mes üze ne te ket sze ret nénk a gye re kek fe lé is köz ve tí te ni, ak kor pár be szé det 

kell ve lük kez de mé nyez nünk, fi gyel nünk kell az ál ta luk pre fe rált mű fa jok ra, 

(okos)esz kö ze ik re, az igé nye ik re, és ezek hez iga zí tott rend sze rek ben kell gon dol -

kod nunk. 
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Gon dol junk csak a film mű vé szet re és a moz gó kép te rü le té re: egy el ké pesz tő 

sebes ség gel vál to zó ipar ág ról van szó! Ha meg kér dez ték vol na, hogy fo gunk-e va -

la ha fil met néz ni a te le fo nun kon, né hány év vel ez előtt nem so kan mond tuk vol na 

ma ga biz to san, hogy igen... Ahogy most sem lát juk pél dá ul a VR (vir tu á lis va ló ság) 

tech no ló gi ai fej lő dé sé ben rej lő összes le he tő sé get és an nak ha tá sa it. Lát juk, hogy  

a gye re kek az in for má ci ó i kat na gyon sok eset ben ma már moz gó ké pes tar tal ma kon 

ke resz tül kap ják okostelefonokon YouTube- és Instagram-vi de ók for má já ban, az az 

nem csak a film kul tú ra, ha nem a ve lük va ló kom mu ni ká ció szem pont já ból is alap ve tő, 

hogy mi nél job ban ért sék ezt a for ma nyel vet, és ért sük mi is, hogy szá muk ra eb ben 

mi le het fon tos és iz gal mas. Pon to san azért kell a tar ta lom gyár tást, a diszt ri bú ci ót 

és a kom mu ni ká ci ót egy egy sé ges, át lát ha tó rend szer ben ke zel ni, mert így gyor sab -

ban és kre a tí vab ban tu dunk re a gál ni egy-egy tech no ló gi ai vál to zás ra is. 

Ez így igaz az előadó-művészet te rü le té re is: hosszú tá vú, egymásra épü lő, lép cső -

ze tes rend szer ben és stra té gi ai szem pon tok men tén gon dol ko dunk a Müpában is, 

akár tar ta lom fej lesz tés ről, akár prog ram szer kesz tés ről, akár kom mu ni ká ci ó ról, mar -

ke ting ről van szó. A né hány hó na pos kis ba bák nak és szü le ik nek már ott a Rin ga tó 

prog ram, ott van nak a Ba ba kon cer tek, a csa lá di és if jú sá gi prog ra mok ese mé nyei, 

az az az leg ki seb bek től kezd ve az egye te mis tá kig szin te min den kor osz tály ta lál 

ma gá nak tar tal mas idő töl tést ná lunk. Már a má so dik Müpa-ge ne rá ció kezd fel nő ni. 

Azért va gyunk rá juk na gyon büsz kék, mert ők már nem úgy jön nek be hoz zánk, 

mint egy „pa lo tá ba”, ha nem ott ho no san mo zog nak, is me rik a já rást, és tud ják, hol 

ke res sék a leg fon to sabb in for má ci ó kat. A ju bi le u mi kam pá nyunk mot tó já val szól va: 

„sze ret nek itt len ni”. Emel lett a szü le i ket is ak ti vi zál ják: olyan kér dé se ket tesz nek fel 

ne kik, ame lyek meg vá la szo lá sá hoz ér de mes el jön ni ük a Müpába. 

 

Ki vé te les kom mu ni ká ci ós po ten ci ál rej lik a lokációnkban is: a Müpa és a Nem ze ti 

Szín ház kö rül el ér he tő kö zel ség ben ott van ugyan is kö zel 60 000 egye te mis ta, hi -

szen a nagy bu da pes ti egye te mek egy kö rül be lül két ki lo mé te res su ga rú kö rön be -

lül he lyez ked nek el kö rü löt tünk. Ez fan tasz ti kus fe le lős ség és le he tő ség, ha tal mas 

pers pek tí va van ugyan is ab ban, hogy a két nagy mű vé sze ti in téz mény – a Müpa és 

a Nem ze ti Szín ház – von zás kör ze té ben egy új, kul tu rá lis és in no vá ci ós város köz -

pont ala kul jon ki. Szám ta lan nem zet kö zi pél dát lát tunk ar ra, hogy egy jól mű kö dő 

kul tu rá lis cent rum ho gyan le het meg ha tá ro zó inf rast ruk tu rá lis, vá ros fej lesz té si fo -

lya ma tok ka ta li zá to ra, for mál va ez zel a városszövetet és a városmárkát. Ez szá -

munk ra is ins pi rá ló pél da. Az egye te mek kel va ló együtt mű kö dés kulcs fon tos sá gú 

eb ből a szem pont ból is. A mű vé sze ti fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ter mé szet sze rű leg 

ott ho nuk ká kell, hogy fo gad ják a Müpát, hi szen ők lesz nek a kö vet ke ző ge ne rá ció, 

akik majd üze mel te tik és to vább vi szik, ők fog nak itt fel lép ni, ne kik lesz ki ál lí tá suk. 

Így ta lán nem meg le pő, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zül el ső ként Ma gyar -

or szág egyik leg je len tő sebb ku ta tó-fej lesz tő mű he lyé vel, kre a tív ipa rá nak fon tos 

szel le mi köz pont já val, a Mo holy-Nagy Mű vé sze ti Egye tem mel (MOME) lé pett stra -

té gi ai part ner ség re a Müpa. En nek az együtt mű kö dés nek az ered mé nye ként va ló sult 

meg töb bek közt a 2019-es bu da pes ti Wagner-na pok lát vá nyos köz té ri ins tal lá ci ó ja, 

amely egy, a Müpa ese mény so ro za tá nak szen telt sze mesz tert kö ve tő en egy egye -

te mi hall ga tó el kép ze lé sei alap ján ké szült el, szép vissz han got ki vált va a saj tó ban 
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és ha tal mas si kert arat va a lá to ga tó ink kö ré ben. A bu da pes ti Wagner-na pok in no -

va tív, hangvizualizációs tech ni ká val ké szült új ar cu la ta 2018 óta szám ta lan ran gos 

rek lám dí jat nyert el: na gyon fon tos nak gon dol tuk, hogy ezt fi a tal ter ve ző gra fi kus-

hall ga tók gon dol has sák to vább, mi pe dig lát ha tó vá tet tük eze ket az ered mé nye ket. 

A Mo holy-Nagy Mű vé sze ti Egye te met Kö zép-Eu ró pa fon tos tár sa da lom tu do má nyi 

ok ta tó-ku ta tó in téz mé nye, a Bu da pes ti Corvinus Egye tem (BCE), az or szág el ső szá -

mú mű sza ki fel ső ok ta tá si lé te sít mé nye, a nem zet kö zi leg is el is mert Bu da pes ti Mű -

sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (BME), a kö zép-eu ró pai ré gió je len tős egye -

te mi köz pont ja ként mű kö dő Eötvös Loránd Tu do mány egye tem (ELTE) és az ok ta tás, 

ku ta tás és gyógy ítás te rén egya ránt ki emel ke dő ered mé nye ket fel mu ta tó Semmel -

weis Egye tem (SOTE) kö ve ti. Ezek a stra té gi ai együtt mű kö dé sek, a fel ső ok ta tá si és 

kul tu rá lis már kák össze kap cso ló dá sa kom mu ni ká ci ós és tar tal mi szem pont ból is 

rend kí vül fon to sak szá munk ra, hi szen a Müpa-él mény ilyen irá nyú ki ter jesz té sé ben 

ha tal mas le he tő sé ge ket lá tunk. 

 

 

A mű vé szet dip lo má ci ai ere je és a kul tú ra nagy kö ve tei 
 

A Müpa fő szer ve zé sé ben meg va ló su ló Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál és a CAFe Bu da -

pest Kor társ Mű vé sze ti Fesz ti vál több száz ki emel ke dő prog ram mal já rul hoz zá  

a fő vá ros kul tu rá lis kí ná la tá hoz. Egy más mel lé he lyez ve a ha zai kul tu rá lis élet leg -

ki emel ke dőbb al ko tó it és a nem zet kö zi mű vé sze ti szcé na leg jobb ja it, a két ese mény -

so ro zat és a Müpa na gyon ko moly köz ve tí tő sze re pet ját szik, hi dat ké pez a ma gyar 

és a nem zet kö zi, ki emel ten az eu ró pai kul tu rá lis élet sze rep lői kö zött. Kodály Zol tán 

után sza ba don bát ran mond hat juk: fon tos, hogy Ma gyar or szá gon eu ró pa i ak, Eu ró -

pá ban ma gya rok le gyünk. A pár be széd re va ló ké pes ség kulcs fon tos sá gú, ahogy az is, 

hogy az Eu ró pai Unió or szá gai va ló di és ak tu á lis tu dás sal ren del kez ze nek egy más 

kul tu rá lis örök sé gé ről, ha gyo má nya i ról, prob lé má i ról, si ke re i ről és jö vő ké pé ről. Nem 

elég, ha csak tu risz ti kai be nyo má sok men tén sze re zünk ta pasz ta la tot egy-egy eu ró -

pai or szág ról, el en ged he tet len, hogy a szte re o tí pi á kon túl ra lás sunk, en nek a di a ló -

gus nak tö ké le tes esz kö ze a kul tú ra. A Müpa és a Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar kö zös 

szer ve zé sé ben meg va ló su ló Eu ró pai Hi dak Fesz ti vál is ezt a misszi ót tart ja szem 

előtt, ami kor min den év ben egy-egy fó kusz or szág kul tú rá ját is mer te ti meg a ha zai 

kö zön ség gel kon cer tek, szín há zi és tánc elő adá sok, fil mek, in gye nes pro duk ci ók és 

szim pó zi u mok for má já ban. 

A két nagy bu da pes ti városfesztiválunk si ke rén ke resz tül azt is pon to san lát juk, 

hogy a kul tú ra országimázs-for má ló je len tő sé ge ha tal mas: a ku ta tá sok ki vá ló an mu -

tat ják, hogy az át élt él mé nye ken ke resz tül az em be rek sok kal szo ro sab ban kö tőd nek 

egy-egy or szág hoz, vagy épp vá ros hoz, ahogy azt is lát juk, hogy a kul tu rá lis tu ris ta 

a leg ma ga sabb mi nő sé get ke re si, nem csu pán ak kor, ami kor mű vé sze tet fo gyaszt, 

de ak kor is, ami kor szál lás he lyet, gaszt ro nó mi ai cse me gé ket, egyéb sza bad idős 

prog ra mot vá laszt. Az él ményala pú, mű al ko tá so kon ke resz tül meg fo gal ma zott és 

meg erő sí tett vá ros- és or szág már ká zás te rü le tén fon tos ered mé nye ink van nak, rá -

adá sul ez ter mé sze te sen két irá nyú fo lya mat. A má sik na gyon lé nye ges fe la da tunk 

ugyan is a ma gyar mű vé szek és a ma gyar pro duk ci ók meg is mer te té se mi nél szé le -
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sebb kör ben, nem csak Eu ró pá ban, ha nem a ten ge ren tú lon, Ame ri ká ban és a Tá vol-

Ke le ten is. E té ren is egy re több si kert mond ha tunk ma gun ké nak. 2019-ben be mu -

tat tuk Puccini egyik na gyon rit kán ját szott el ső ope rá ját, a Li dér ce ket. Ez egy olyan 

kop ro duk ci ó ban jött lét re, amit a Torre del Lago-i olasz Puccini Fesz ti vál és a Müpa 

je gyez, de részt vett benne a Pé csi Ba lett, a Kodály Kó rus Deb re cen, a pé csi Pan non 

Fil har mo ni ku sok, va la mint ki vá ló olasz szó lis ták is. Ez a pro duk ció meg hí vást ka -

pott a vi lág leg na gyobb Puccini-fesz ti vál já ra is: ez is jól mu tat ja, mi lyen al ko tó erő 

és mi lyen szín vo nal rej lik a ma gyar előadó-művészetben. Tu laj don kép pen ez is  

a kom mu ni ká ció és a kul tu rá lis dip lo má cia egy for má ja, hi szen a szín pa don je le nít -

jük meg azt a mér he tet len gaz dag sá got, amely a ma gyar al ko tó kat jel lem zi. 

 

 

Kö zön ség ből (di gi tá lis és élő) kö zös ség, adat ve zé relt mar ke ting a kul tú rá ban 
 

A kul tu rá lis ant ro po ló gi ai ku ta tá sok és a vá sár lói mo ti vá ci ók kap csán érin tet tem 

né hány gon do lat tal ez előtt, hogy a kul tú ra fo gyasz tá si szo ká sok meg döb ben tő se -

bes ség gel vál toz tak az utób bi év ti zed ben és vál toz nak nap ja ink ban is. Ren ge teg új 

plat form, csa tor na és fo gyasz tói ma ga tar tás for ma je lent meg a Müpa meg nyi tá sa óta 

el telt 15 év ben. A digitalizáció ko rá ban a kö zön ség egy re na gyobb há nya da online 

plat for mo kon tá jé ko zó dik a le het sé ges kul tu rá lis prog ra mok ról. Az em be rek okos -

te lefonon váltanak je gyet egy-egy elő adás ra, az élő webcastoknak kö szön he tő en 

akár egy, a vi lág má sik pont ján zaj ló kon cert be is be kap cso lód ha tunk HD-mi nő ség -

ben, míg a kö zös sé gi mé dia fe lü le te ken egy szer re le he tünk tar ta lom fo gyasz tók és tar -

ta lom gyár tók. A di gi tá lis tér át ala ku lá sa egy re több le he tő sé get kí nál, és amennyi ben 

ada tok kal lát juk el az al go rit mu so kat – min den regisztrációval és hírlevél-felirat ko -

zással ezt tesszük –, az online fe lü le tek egy re töb bet tud nak ró lunk, rög zít ve és ele -

mez ve a vá sár lói viselkedésmintáinkat, fo gyasz tói szo ká sa in kat. Az adat ve zé relt 

mar ke ting meg ol dá sok ko rá ban mé ré sek alap ján fel épí tett kom mu ni ká ci ós és az ér -

té ke sí té si fo lya ma tok se gí tik, hogy a fel hasz ná ló hoz va ló ban olyan in for má ci ó kat 

jut tat has sunk el, ame lyek re szük sé gük van, hogy a szol gál ta tá sok még sze mély re 

sza bot tab bak le gye nek, a vá sár lói elé ge dett sé get pe dig akár azon nal és nagy ha té -

kony ság gal mér het jük, hogy ezek men tén tö ké le te sít sük a fo gyasz tó szá má ra  

a már ka él ményt. Azok a kul tu rá lis már kák, akik ké pe sek adap tál ni a mű vé sze ti te rü -

let re eze ket a rend sze re ket, az az fel is me rik fo gyasz tó ik új igé nye it és meg fe le lő en 

re a gál nak rá juk, ko moly ver seny előny re te het nek szert. Ezt fel is mer ve Ma gyar or -

szá gon a Müpa kez dett el elő ször ún. CRM- (Customer Relationship Management) 

rend szert hasz nál ni: olyan adatbázis-kezelő és ügy fél kap cso la ti szoft vert, amely  

a di gi tá lis fe lü le tek össze han golt ke ze lé sé vel ké pes ar ra, hogy vá sár ló ra sza bott 

aján la to kat ad jon, így egy sze mé lyes pár be széd tud ki ala kul ni a né ző vel di gi tá lis 

há lón ke resz tül. 

A kü lön le ges ség eb ben az, hogy bár az online ana li ti kai rend sze rek egy re au to -

ma ti zál tab bak és pon to sab bak, még sem ar ról van szó, hogy egy hi deg, gé pe sí tett 

fo lya mat ban el tá vo lod nánk a né ző től, sőt, épp el len ke ző leg. A Müpára op ti ma li zált 

és fo lya ma to san fej lesz tett CRM-rend szer lé nye ge épp az, hogy a le he tő leg pon to -

sabb ké pet kap juk a lá to ga tó ink kul tú ra fo gyasz tá si szo ká sa i ról, és egye di, sze mély re 
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sza bott tar tal mak kal és prog ram aján la tok kal ke res hes sük meg úgy, ahogy az adott 

né ző ké ri és ahogy ne ki a leg jobb. Ez az oda fi gye lés és se gí tő kész ség pon to san 

olyan, mint ami kor a jegy pénz tá ra ink ban ülő fel ké szült, mo soly gó kol lé gák sze mély -

re sza bot tan ajánlanak va la mit egy-egy né ző nek. En nek kö szön he tő az is, hogy hír-

leveleink ki mon dot tan olyan ter je de lem ben, té má ban és rit mus ban biz to sí ta nak tar -

tal ma kat az ol va sók nak, ahogy az szá muk ra re le váns és iz gal mas. A fo lya ma to san 

fej lesz tett és nap ra kész in for má ci ó kat tá ro ló és hasz ná ló adatbázis-kezelő rend -

sze re az alap ja an nak, hogy a kö rül te kin tő fi gye lem és sze mé lyes ka pocs a Müpa-

márka él mény ré sze online és offline for má ban is. A Müpa prog ram kí ná la tán túl ez 

is hoz zá já rul ah hoz, hogy a Müpa kö zön sé ge ma már va ló di kö zös ség, ők a jegy vá -

sár lá sa ik kal kü lön bö ző ked vez mé nye ket és elő nyö ket ér het nek el, szám ta lan ex klu -

zív él mény ben le het ré szük és kü lön le ges, csak ne kik szó ló prog ra mo kon ve het nek 

részt. Michael Kaiser, a was hing to ni Kennedy Cen ter for the Performing Arts egy -

ko ri igaz ga tó ja a kul tu rá lis in téz mé nyek ide á lis mű kö dé si mo dell jé ről szó ló kö te té -

ben3 úgy fo gal maz, hogy a meg fe le lő prog ram kom mu ni ká ci ó ra és in téz mé nyi kom -

mu ni ká ci ó ra, az az in téz mé nyi már ká ra egya ránt fi gyel met for dí tó si ke res – sőt, ha 

kell ag resszív – mar ke ting stra té gia egyik leg fon to sabb ered mé nye az, hogy a kul -

tu rá lis köz pont kö rül egy faj ta „csa lád” for má ló dik: olyan lo já lis, a brand alap ér té -

ke i vel és ví zi ó já val azo no su ló kö zös ség, amely tá mo ga tó, el kö te le zett és ma gá ban 

fog lal ja a po ten ci á lis szponzorokat, a né ző ket, a stá bot, a mű vé sze ket egya ránt. Mi 

a Müpában büsz kén mond hat juk, hogy ez az el kö te le zett „csa lád” és kö zös ség lé te -

zik, és egy re bő vül: ők az in téz mény nagy kö ve tei, ez pe dig a Müpa-már ka si ke ré -

nek egyik kul csa.
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