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1. BEVEZETÉS 

 

Az alternatív színházak igen termékeny és innovatív közege olyan terület, 

ami érdemtelenül nem került még feltárásra a marketing felől megközelítve.  A 

független, alternatív színházzal először akkor találkoztam, mikor egy barátom 

meghívására megnéztem a Tünet Együttes társulatának Alibi című előadását. 

Ezt megelőzően nem ismertem sem az előadásaikat, sem a társulatot, és az 

előadásról kilépve felmerült a kérdés, miért van ez így, hiszen művészi 

értékben és tartalomban nem nyújt kevesebbet – sőt! -, mint a hagyományosnak 

mondható kőszínházak.  

Sok érdekes kérdés felmerül ezzel kapcsolatban: hirdetnek-e egyáltalán ezek 

a társulatok; ha igen, akkor hol teszik ezt és hogyan; végeznek-e tudatos 

marketingtevékenységet; ha igen, akkor hogyan illetve ha nem, akkor miért 

nem … Dolgozatomban megpróbálom felvázolni, hogy hol is tartanak ma a 

magyar alternatív színházi társulatok a marketingkommunikációban. 

 

A színházak többsége, így a független társulatok is a nonbusiness szférába 

tartoznak, így ez meghatározza marketingtevékenységüket is, ezt foglalom 

össze dolgozatom első részében, kiemelve azokat a marketingkommunikációs 

eszközöket, melyek tipikusan jellemzik a színházakat. 

Az alternatív, struktúrán kívüli színházak működése csak akkor vizsgálható, 

ha magát a struktúrát és az abban szereplőket is ismerjük, ezért dolgozatom 

második részében a magyar színházak jelenlegi működési rendszerét és 

csoportjait, majd az alternatív színházi szféra résztvevőit és felépítését mutatom 

be. 

A harmadik, elemző részben az első részben tárgyalt eszközök és a második 

részben feltárt problémák és jellemzők alapján három társulat, a Föld Színház, a 

Tünet Együttes és a Krétakör marketingtevékenységének vizsgálata után 

összegzem azokat az eszközöket és formákat, melyek a tapasztalatok alapján 

sikeresen működhetnek a jövőben. 
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2. NONBUSINESS MARKETING 

 

A legtöbb kulturális intézmény, így a színházak nagy része is a nonprofit 

szférába tartozik. Ez alól kivételt képeznek a kereskedelmi színházak, azonban 

ezek  sem szellemiségükben sem működésükben nem mutatnak hasonlóságot a 

független társulatokkal, ezért marketingtevékenységük sem tárgya 

dolgozatomnak.  

Ebben a fejezetben a nonprofit terület szereplőit, felépítését és a rá jellemző, 

sajátos marketing eszközöket mutatom be, különös tekintettel a színházra és 

azok speciális marketingkommunikációs eszközeire. 

 

2.1. A nonprofit szféra és szereplői 

 

A nonbusiness marketing problematikája a meghatározásánál kezdődik. A 

hétköznapokban használt kifejezések, mint a civil szféra, közszektor, közérdek, 

nonprofit stb. viszonya és jelentése nem tisztázott, ezért sokszor félreértésekre 

adhat okot.  

A szolgáltatás célja és a fogyasztói igény jellege szerint az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk a terület szereplőit1: 

        
    
    

Egyéni    = Privát szféra 

    
 

Civil 

szervezetek 

(Nonprofit 

Vállalkozás    

(üzleti 

szektor) 
  Fogyasztói 

igény jellege 
   

    

Kollektív   
 = 

Közszolgáltatási 
    
  

Közintézmények 

(Költségvetési 

szektor) 

Közüzemek 

(Közüzemi 

szektor) 

  
        
  Közhasznú Profitszerzés   
      
   

Szolgáltatás 
   

 
                                                 
1Munkamegosztás a társadalmi igények kielégítésében In:  Dinya-Farkas-Hetesi-Veres: Nonbusiness 
Marketing és Menedzsment, KJK Kerszöv, Budapest, 2004 31. oldal 



 6

Az ábra alapján leolvasható, hogy a nem üzleti, azaz nonbusiness szektor 

magába foglalja több másik mellett a nonprofit szervezeteket is. Ebbe a 

szektorba tartoznak: 

− a költségvetési (pl. közigazgatás, védelem, TB, oktatás, egészségügy) 

− a közüzemi (villamosenergia-, gáz-, vízellátás)  

− és a nonprofit szektor szervezetei. 

A nonbusiness szervezetek elsődlegesen nem nyereségszerzésre törekednek, 

ahogyan a forprofit szféra, hanem valamilyen egyéb cél eléréséért dolgoznak, 

így bevételt annak érdekében kell termelniük, hogy önmagukat fenntartsák. 

 

A nonprofit szektorba tartoznak az olyan egyéni igényeket kielégítő 

szervezetek, melyek finanszírozását nem a fogyasztók, hanem a társadalom 

más szereplői (de nem az állam) végzik. Közéjük soroljuk a közösségi, személyi 

szolgáltatást végző alapvetően civil szervezeteket, mint az érdekképviselet, az 

egyházak, a politika, a kultúra és a sport szervezetei. Ezek működési formájuk 

szerint lehetnek alapítványok, egyesületek vagy közhasznú társaságok. 

 

A nonprofit szervezetek csoportjai: 

 

- államigazgatási intézmények (pl. minisztériumok) 

- állami irányítású intézmények (pl. közkórházak) 

- politikai szervezetek (pl. pártok) 

- kulturális intézmények (pl. múzeumok, színházak) 

- egyházi intézmények (pl. templomok) 

- közhasznú alapítványok (pl. a Vöröskereszt) 

 

A legfőbb különbség a nonprofit és a forprofit terület között, hogy míg a 

business szektor alapvető célja a profitmaximalizálás, addig a nonprofit szektor 

küldetésének teljesítése, céljának elérése hajtja. Emiatt például a közszolgálati 

televízióknak nem célja megfelelni egyfajta közízlésnek, így műsoraik közé 
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inkább beillesztenek például kortárs előadásokat, illetve újító, alternatív 

művészeti produkciókat.  

A non-profit jelleg nem azt jelenti, hogy a szervezet nem termel profitot, 

vagy rosszabb esetben veszteséges lenne. A megtermelt hasznot itt 

visszaforgatják a programok, produkciók megvalósításába és nem osztják szét a 

szervezet tulajdonosai között. A non-profit szférának is szüksége van tehát a 

megfelelő forrásokra, sőt mi több, nagyrészt ez határozza meg a szervezet 

életben maradását. 

 

A gazdaság szereplőinek egyre szorosabb összefonódásának köszönhetően 

az eredetileg a „business” szektorban kialakult marketing illetve menedzsment 

módszerek lassan átszivárognak a nonbusiness szektor szereplői közé is, 

azonban ezek a tevékenységek a szektor sajátosságaihoz kell, hogy 

alkalmazkodjanak. Az élesedő versenyhelyzetben a nonprofit szervezeteknek is 

pénzt kell teremteniük, ezért számukra is elengedhetetlen, hogy ismerjék 

versenyelőnyüket a hasonló célú szervezetekhez képest. 

A nonbusiness szektor intézményei és szervezetei az utóbbi években 

kezdték felismerni a marketingszemlélet fontosságát, szükségességét és a benne 

rejlő lehetőségeket.  

 

2.2. Színházmarketing2 

 

Lényeges különbség van a kulturális tevékenységet végző vállalkozások 

között aszerint, hogy tevékenységüket ugyanazon a helyen, ugyanabban a 

szervezeti formában, intézményesített módon végző kulturális intézmények 

(múzeumok, könyvtárak…) és a rendszeresen visszatérő vagy egyszeri 

alkalommal megrendezésre kerülő kulturális rendezvények (fesztivál, 

koncert…). A kulturális projekt egyaránt lehet kulturális produktum, mely egy 

kulturális intézményben valósul meg vagy egy önálló kulturális rendezvény. 

                                                 
2 Babarczy László: Színházmarketing 
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Ezek alapján külön-külön beszélhetünk ezen vállalkozások mindegyikéről 

gazdasági szempontból, azaz egy fesztivál, egy színház vagy egy performansz 

körüli marketing tevékenységről. 

 

2.2.1. A színház működése 

 

Egy színház összehangolt és megfelelő működéséhez a benne dolgozók 

együttműködése szükséges. A színház alapvetően négy részből tevődik össze:  

− művészeti részből, ide értve a színészeket, rendezőket, dramaturgokat, 

díszlet- és jelmeztervezőket, művészeti asszisztenseket, súgót és az 

ügyelőket; 

− vezetőségből és gazdasági részből   

− kommunikációs részből, melybe – jobb esetben – a marketingstratégia 

kidolgozása, a sajtó- és közönségkapcsolatok ápolása, 

rendezvényszervezés stb. és ezek felelőse(i) tartozik 

− és a műszakból, akik közé a világosítók, hangosítók, öltöztetők stb. 

tartoznak. 

A színház számára a vevők piaca a nézőt, a szponzort illetve a támogatást 

adó államot jelenti, míg a szállítók piaca azon cégeket és vállalkozásokat, 

amelyektől szolgáltatásokat és árukat vásárol. Így sokféle igénynek és 

elvárásnak kell megfelelni, melyek gyakran nehezen egyeztethetőek. 

 

2.2.2. A vevők piaca 

 

2.2.2.1. A néző 

 

A néző szerepe kettős: egyik oldalról fizetőképes keresletet jelent, azaz 

megfizeti a belépőjegyet az előadásra, másik oldalról viszont közösen hozza 

létre az előadást az alkotókkal, így válik alkotótárssá abban a pillanatban, 

amikor helyet foglal az előadáson. A nézői kereslet egy az előadást megelőző, 

annak létrejöttét és létét előidéző, előzetes szerepköre a színházlátogatónak. Ezt 
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követi az együttes alkotás folyamata, amikor az előadáson ülve alkotóvá válik, 

és vele koprodukcióban megszületik az egyszeri és megismételhetetlen színházi 

produktum. Ez az a része a folyamatnak melyben az előadóművészetek varázsa 

rejlik, és amiből a néző újra és újra kapni akar, új és új előadásokat akar 

megnézni.  

Van a nézőnek azonban egy harmadik, mostanában erősödő szerepe a 

folyamatban. Ez pedig az előadás után következik, amikor ő válik a produkció 

hírnökévé, és terjeszti az előadás jó avagy rossz hírét. Erre a szerepre ma még 

igen kis hangsúlyt fektetnek, pedig mint azt majd látni fogjuk a marketing 

tevékenység igen nagy része ebben a fázisban történik, mivel ekkor válik a néző 

élő reklámhordozóvá. 

 

Komoly problémát jelent – nem csak a színházi életben! -, hogy a nézői 

avagy vevői igényekről nem rendelkezik a színházak vezetése információval, 

emiatt gyakran esnek abba a hibába, hogy saját feltételezéseikre hagyatkozva 

erősen szubjektív és torz elvárásokat állítanak fel. Nem készültek komoly a 

nézői igényeket és elvárásokat felmérő pontos kutatások és felmérések.  

Nehezíti a helyzetet, hogy a szolgáltatói oldalon nem „hétköznapi emberek”, 

hanem művészek állnak, ami gyakran nehezebben egyeztethető véleményeket 

és érzékenyebb személyiségeket takar, ezért különösen nehéz „kívülről” 

befolyásolni, hogy a produkció kiknek szóljon. 

 

2.2.2.2. A mecénás és a szponzor 

 

Különbséget kell tenni támogatás és szponzorálás között, habár a színház 

világában mindkettő megjelenik, mégsem azonos illetve szinonim fogalmak. „A 

támogatást ellenszolgáltatás nélküli segítségnyújtásnak, míg a szponzorálást 

kétoldalú üzletnek tekintjük.”3 

 

                                                 
3 Dr. Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2000. 20.oldal 



 10

E g y é n i  a d o m á n y o z á s  

 

A mecenatúra már az Ókortól kíséri a kultúra -, ezen belül is a színház 

világát. A régi korok mecénásai elsősorban saját pénzükből adakoztak 

presztízsnövelés céljából és a nemes cél iránti elhivatottságból.  

Az egyéni adományozás 

világszinten elterjedt és nagy 

jelentőségű, főként az angolszász 

területeken kiemelkedő a kultúra 

területén. A támogatás motívuma 

sokféle lehet: a segítségnyújtás 

szándéka, egy közösséghez való 

tartozás, divat, önreklám, 

neveltetés, vallási ok vagy akár társadalmi elvárás. Magyarországon az a 

„gazdaságilag erős réteg, amely megengedheti magának, hogy nagyobb 

összeggel támogasson egy nemes célt, megszűnt. Az új, tehetős és polgári réteg 

jelenleg van kialakulóban.”4 Emiatt hazánkban az egyéni adományozás még 

csak kibontakozóban van. 

 

V á l l a l a t i  m e c e n a t ú r a  é s  s z p o n z o r á c i ó  

 

Egyre inkább elterjed az egyéni adományozás mellett a vállalati mecenatúra 

is. Magyarországon az elmúlt évtizedekben ez elég vegyes képet mutatott. A 

támogatott terület kiválasztásánál főleg a személyes kapcsolatok motiváltak 

illetve a döntéshozó személyes érdeke és érdeklődése határozta meg a 

támogatottat, és nem a vállalat céljai illetve küldetése. 

A vállalatok az utóbbi években kezdtek el reagálni a fogyasztókat mind 

jobban érintő és érdeklő társadalmi problémákra és kérdésekre. A jól 

megválasztott támogatás segít abban, hogy a fogyasztók a céget a társadalomért 

felelősséget vállaló szervezetként tartsák számon, megismerjék célkitűzéseit és 

                                                 
4 U.o. 23. oldal 
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értékeit. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása – azaz a CSR (Corporate 

Social Responsibility) – egyre fontosabbá és sürgetőbbé válik a társadalom 

részéről. Magyarországon leginkább a nagyvállalatok léptek ebben az ügyben 

és foglalkoznak aktívabban a témakörrel, mint például a Pannon GSM Zrt., a 

Magyar Telekom Nyrt vagy a MOL. 

 

A szponzor olyan személy illetve 

vállalkozás, melynek célcsoportja részben 

vagy egészben lefedi a színházi produkció 

célközönségét. Úgy tud megjelenni a 

kulturális eseménynek köszönhetően, 

hogy az jóhírét növeli, pozitív képet alkot 

a nézőben, vagyis saját reménybeli 

fogyasztójában. A szponzorálás célja a 

márkaismertség növelése illetve a márka pozicionálása. 

A szponzori szerződés általában nem egy egyszeri eseményhez kötődik, 

hosszú távú kapcsolat, melynek ápolása elengedhetetlen. Magyarországon a 

szponzoráció még gyerek cipőben jár a kultúra területén, bár az utóbbi években 

egyre gyakoribb, hogy vállalatok színházakat illetve kulturális eseményeket 

szponzoráljanak. A kínálathiányos támogatói piacon felértékelődik a személyes 

kapcsolatok szerepe, ennek csökkentéséhez jól szervezett állami támogatási 

rendszerre és a vállalatok megerősödésére, azaz gazdasági fejlődésre van 

szükség. 

A színházak kétharmada esetében a szponzori pénzek aránya még a 10 

százalékot sem éri el. A szponzor befektetése ellenében a színház megjeleníti 

kiadványain, műsorfüzetében, plakátokon, az előadások jegyein a szponzor 

nevét és logóját. Különleges esetben a szponzor külön erre a célra gyártott 

függönyön is megjelenhet az előadás előtt. Egyes előadásokra tiszteletjegyeket 

is adhat, melyeket a vállalat felhasználhat belső-PR célokra – a munkatársak 

között osztják szét - vagy külső-PR célokra - meghívhatja az előadásra ügyfeleit, 

partnercégeit - egyaránt. A Madách Színház például fő szponzorai számára – pl. 

Forrás: HVG 
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RTL Klub – zártkörű premiert szervez egy-egy előadáshoz, melyre minden 

jegyet a szponzor számára tart fenn. 

 

A product placement azaz a termékelhelyezés nem bevett szokás a 

színházaknál, mivel erőteljesen befolyásolhatja a darab megítélését az ilyen 

típusú direkt és szokatlan reklám. Ennek ellenére akad rá példa: 2004-ben a 

Finlandia  a Katona József Puntila úr és szolgája, Matti című előadásában 

helyezte el termékét, melynek finnországi története és részeges főhőse lehetővé 

tette a könnyű termékkapcsolást. 

Az alternatív társulatok helyzete még speciálisabb, hiszen itt kevés pénzből 

emiatt inkább kreativitással kell kommunikációt építeni és szponzori 

szempontból néhány kivételtől eltekintve gyakorlatilag érintetlen területnek 

számít. Ennek okait és az ebben rejlő lehetőségeket a későbbiekben részletezem.  

 

2.2.3. Szállítók piaca 

 

Ez a terület a közönség és a sajtó szeme elől erősen el van zárva, ezért ritkán 

hallunk róla, azonban fontos. Ide tartoznak azok a vállalkozók és partnerek, 

akikkel a színháznak beszállítói illetve egyéb kapcsolata van . Ha a szállítókkal 

jó és hosszútávú kapcsolatot tud kialakítani a színház, akkor költségeit akár 

néhány százalékos árengedmény elérésével is drasztikusan csökkentheti. Ha 

ezeket a kapcsolatokat megfelelően ápolják, akár hivatalos szállítói vagy 

szponzori kapcsolat is létrejöhet. 

 

2.3. A marketing – stratégia 

 

A marketing-stratégia legfőbb elemeit: a piacszegmentálást, a célcsoportok 

meghatározását, a pozícionálást és a marketing-mix felépítését vizsgáljuk a 

színház szemszögéből, annak elemeivel. 
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2.3.1. STP stratégia 

 

 

 

A színházba járók szegmentálását átfogó kutatás alapján végezhetik el a 

színházak. A vidéki színházaknál, melyeknél egy színháznak kell kielégítenie 

minden típusú nézői igényt jó példa lehet az a Nyugat-Angliában elvégzett 

felmérés5, amelynek eredményeképpen három csoportra bontották a színházba 

járókat. Az első csoportba – mely a válaszadók 27%-a -  azok a fiatal felnőttek 

kerültek, akik többsége még főiskolai, egyetemi tanulmányait végzi, sokat jár 

színházba is, de nyitott minden típusú művészetre. Őket talán a legkönnyebb 

elérni, mert sok kulturális eseményre járnak és érdeklődnek is irántuk. 

A második csoportba az alkalmi színházba járó, az előbbinél kevésbé művelt 

nézők tartoznak (24%), akik csak a könnyedebb előadásokat kedvelik, őket 

rendszeres színházba járókká tenni igen nehéz.  

A harmadik csoport (49%) az idősebb korosztályt jelenti, akik minden típusú 

előadást kedvelnek és az egyéb műfajokat – koncert, balett – sem utasítják el, és 

egyfajta társadalmi eseményként kezelik a színházba járást. 

Ilyen típusú kutatást a színházak nagy része még nem csinált, azonban a 

pontos célcsoport meghatározáshoz illetve a közönség megismeréséhez 

elengedhetetlen.  

 

Ha a színházak rendelkeznek ezekkel az adatokkal, meghatározhatják 

közönségük főbb jellegzetességeit és szokásait, amik alapján pontosabban 

megcélozhatják őket. A célpiacok kiválasztásával több választási lehetősége van 

a színházaknak: a vidéki színházaknál a differenciált marketingtevékenység 

jellemző, azaz több szegmens számára más-más előadást kínálnak, akad náluk 

gyermekelőadás, vígjáték és kortárs dráma is. 

                                                 
5 Forrás: Arts Marketing In: Adrian Sargeant: Marketing Management for Nonprofit Organizations, 
Oxford, University Press, 1999. 174.-179. oldal 

SZEGMENTÁCIÓ 
CÉLPIACOK 

KIVÁLASZTÁSA
POZICIONÁLÁS
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A budapesti színházaknál általában koncentrált tevékenység jellemző, egy-

egy szegmenst választanak ki (gyermekszínház, Merlin – fiatal értelmiségiek, 

Madách – idősebb, magasabb jövedelmű) és számukra alakítják ki műsoraikat, 

azonban sok színháznál nem alakul ki ilyen célzott tevékenység a 

marketingszemlélet hiánya miatt. 

Ezért ma sok színház vagy nem pozícionálja sehova magát, vagy zavaros, 

kétértelmű elhelyezése a piac többi szereplőjéhez képest, nem tisztázott melyik 

szegmentumnak kínálja termékeit, emiatt elkallódhat a zsúfolt piacon. 

 

Általában új színházak esetében beszélhetünk piacra lépésről, azonban 

megjelenhet társulások formájában is, mikor különböző piaci részesedésű 

színházak közös előadásra, bérletre vagy fesztiválra vállalkoznak. Ezeknek a 

társulásoknak ma még nagyon kis szerepük van Magyarországon. 

A földrajzi hely szerinti bővítés kőszínházaknál nem jellemző, mivel 

hatalmas többletköltséggel jár egy-egy produkció szállítása, kihelyezése. 

Azonban állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatoknál –a legtöbb esetben 

- a mozgás könnyebben és olcsóbban megoldható, mivel produkcióik jóval 

kisebb költségvetésből valósulnak meg és rendszerint könnyebben 

„szállíthatók”. 

 

2.3.2. Marketing-mix 

 

A marketing-mix elemei közül a termék (előadás), az ár és az értékesítési 

csatorna (jegy- és bérletértékesítés) után részletesen tárgyalom a színházi 

marketingkommunikáció eszközeit. 

 

2.3.2.1. Az előadás – a termék 

 

A termék illetve szolgáltatás a színházak esetében az előadás. Ennek 

kiválasztása rengeteg tényezőtől függ: többek között a társulat teherbírásától, a 

művészek közötti viszonyoktól, a repertoár összetételétől, a technikai 
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felszereltségtől. A körültekintő kiválasztás azért is fontos, mert az előadás 

minősége, kidolgozottsága alapvetően befolyásolja a színházról kialakult képet 

úgyanúgy, ahogy egy termékről kialakult kép a vállalat imázsát. 

Az előadások kiválasztása a színházak műsorpolitikájától függ, mely 

színházanként változik. A vidéki színházak összetett közönsége és általában 

monopol helyzetük miatt nehéz mindenki számára megfelelő és kielégítő 

műsort tervezni. 

 

2.3.2.2. Jegy és bérletértékesítés – értékesítési csatorna és ár 

 

A jegy és bérletértékesítés többcsatornás rendszerben történik a 

színházaknál. Elsődleges csatorna maga a színházépület, melyben saját 

pénztárában történik a jegyeladás. Ezt követik a színházak saját 

közönségszervező és jegyértékesítő irodái, melyek általában könnyebben 

megközelíthetőek és így egyszerűbb  elérést biztosítanak – például a Orczy 

kertnél elhelyezkedő Bárka színház Ráday utcai jegyárusító központja. 

Ma már egyre inkább elterjedt a direkt jegyértékesítés ügynökökön keresztül  

illetve legtöbb színháznál lehetőség van online jegyrendelésre 

 

A színházak jegyárai igen eltérőek, körülbelül 1000 – 10.000 Forint között 

mozognak. Az árpolitikát alapvetően meghatározza a színház pozíciója és 

imázsa, illetve célközönsége. Ebből adódik, hogy a Madách színház 4000-9000 

Forintos jegyárakkal működik, hiszen közönsége nemcsak hajlandó megfizetni 

ezt az árat, hanem egyfajta státuszszimbólumot is jelent számára ide járni. Ezzel 

szemben egy kis színház vagy egy független társulat 2000 Forintnál nem 

nagyon kérhet többet egy jegyért, mert közönsége nem tudná megfizetni. 

A színházak nagy része differenciálja jegyárait hely és idő szerint, azaz más 

árat fizet a néző egy matiné előadásért az első sorba vagy egy premier re a 

páholyba. A legtöbb helyen kedvezményes jegyeket kínálnak diákoknak, 

nyugdíjasoknak, illetve a színházi szakma képviselőinek. A legnagyobb 

kedvezményt azonban a bérletváltással érhetik el a „törzsvásárlók”. 
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2.4. Marketingkommunikáció 

 

2.4.1. ATL eszközök6  

 

2.4.1.1. Nyomtatott sajtó 

 

A színházak legtöbbet alkalmazott eszközei a nyomtatott sajtó területéről 

kerülnek ki. Ennek oka, hogy a legtöbb színház célközönsége az az értelmiségi, 

városi középkorú vagy idősebb réteg, mely gyakrabban olvas napi – és 

hetilapokat. 

Az országos napilapokkal (Magyar Nemzet, Népszabadság) nagyobb 

csoportokat érhetnek el, ezekben azonban általában csak a kultúra rovatban 

jelennek meg a színházi előadások, azonban ennél jellemzőbb a földrajzilag 

pontosabban célozható helyi, regionális sajtóban elhelyezett hirdetés. 

Néhány hetilap (Magyar Narancs, Heti Válasz) az átlagosnál nagyobb 

figyelmet szentel a kultúrának, így ezekben igen gyakori a színházzal 

kapcsolatos kritika vagy interjú megjelenése.  Az igényesebb magazinokban 

(Elle, Marie Claire) is előszeretettel helyeznek el hirdetéseket, de ezeknél 

jellemzőbb a hosszabb-rövidebb kultúra rovatos PR-cikk.  

A szakmai lapokkal a színház iránt érdeklődő, kultúrára nyitott rétegek 

érhetőek el és a többi offline médiummal ellentétben itt több és részletesebb 

leírás, kritika, ismertető helyezhető el mind a színházról, mind egy adott 

előadásról. 

 

                                                 
6 Incze Kinga – Pénzes Anna: A klasszikus médiumok alapvető jellemzői In: Incze Kinga – Pénzes Anna: 
A Reklám helye 2.0, Budapest, 2006. 95. oldal 
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Szakmai nyomtatott sajtó 

- Színház  

- Ellenfény 

- Táncélet 

- Criticai lapok 

Műsorújság 

- Fidelio Súgó 

- Est lapok 

 

 

2.4.1.2. Televízió 

 

A televízióban elhelyezett reklámspot magas költségei és nagy szórása miatt 

nem jellemző a színházakra. A televíziós hirdetések a kulturális műsorokban (pl. 

Kultúrház) való megjelenésekre korlátozódnak, melyekben egy új premierről 

tudósítanak esetleg a társulat egy színészével készítenek riportot. A színészek 

így élő reklámhordozóként jelennek meg a műsorokban és nyilatkozatukkal 

erősen befolyásolhatják a színházról kialakult képet, ezzel építik  vagy 

gyengítik annak imázsát is. 

 

2.4.1.3. Rádió 

  

A rádió, hasonlóan a televízióhoz leginkább kulturális műsoraival jelent 

potenciális reklámlehetőséget a színházak számára. A színház műfajának és 

arculatának megfelelő rádióadó kiválasztásával pontosabb célzást érhet el. A 

színházi kultúrára nyitottabb fiatalabb rétegek eléréséhez országosan a Petőfi 

Rádió, Budapesten a Civil rádió vagy a RadioCafé ad erre például lehetőséget. 

A vidéki színházak számára, ahogy a napilapok és a tv esetében is a helyi 

rádióadók jelentenek alternatívát. 

 

2.4.1.4. Közterület 

 

A közterületen elhelyezett plakát, citylight a kőszínházak legjellemzőbb 

reklámozó felülete a nyomtatott sajtón túl. Előnye, hogy magas lefedettséget 

biztosít, és nagy felülete miatt emlékezetes látványt nyújt. A közterületi 
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reklámmal az aktív életet élő és az átlagnál kevesebbet tévéző embereket érhetik 

el, mely a színházi közönségnek is jellemzője.  Azonban az egyre nagyobb 

„reklám zajban” könnyen elveszik az információ. 

 

2.4.2. Through the line – az Internet 

 

Az Internet megjelenésével és elterjedésével új eszközök és kommunikációs 

formák törtek be a reklámpiacra, így a színházi marketingkommunikáció 

területére is. Ma már teljesen általános és elvárt, hogy egy színháznak vagy 

társulatnak legyen saját honlapja, azonban itt nincs vége az Internet adta 

lehetőségeknek. Ez az a terület, melyet elkezdett kiaknázni egy szűk réteg, 

azonban még korántsem használja megfelelő szinten. 

Az internetezők 35%-a  18 és 29 év közötti, és 24%-a 30 és 39 év közötti, ami 

azt jelenti, hogy az Internetet leginkább a „fiatal felnőttek” használják. Ebből 

következően a fiatal felnőtteket, akiknek egy része az alternatív színházak 

előadásainak célcsoportját képezi, könnyű vele megcélozni, és esetükben igen 

kicsi a meddőszórás. Az Internet másik előnye az alacsony reklámköltség, ami a 

pénzhiányos kultúraiparban az átlagosnál fontosabb tényező. 

A közösségi portálokon egyre gyakoribbak a klubok és az „event-post”-ok, 

melyekkel kisebb csoportok érhetőek el és pontosabb célzást tesznek lehetővé. 

 

A színházak lehetséges internetes megjelenési formái: 

- honlap, hírlevél 

- tematikus és kulturális portálok: szinhaz.hu, szinhaz.lap.hu stb. 

- online sajtó: www.szinhaz.net, www.revizoronline.hu, www.tancelet.hu 

- közösségi oldalak: iwiw, facebook stb. 

- videomegosztók: youtube, videa, szinhaz.tv stb. 

- blogok: színházi blogok 
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2.4.3. BTL eszközök 

 

2.4.3.1. In-store 

 

A színházak esetében az in-store reklámozás a színházépületet jelenti. A 

színház épületén belüli szórólap, plakát, műsorfüzet stb. kihelyezés általánosan 

elterjedt gyakorlat. A színházba érkező nézőket itt lehet legkönnyebben elérni 

és tájékoztatni a színház más előadásairól. A közönségszervező irodákban 

illetve jegyértékesítési pontokon elhelyezett szórólapok és műsorfüzetek 

általánosan elterjedtek.  

Ezeknek a nyomtatványoknak – műsorfüzet, szórólap, jegy – tükröznie kell 

a színház arculatát. A néző hazatérve ezek alapján is idézi fel az előadást, illetve 

ezek alapján tájékozódik, hozz döntést arról, melyik előadást szeretné megnézni. 

 

2.4.3.2. PR – avagy közönség- és sajtókapcsolatok 

 

A közönségkapcsolatok ápolására a legelterjedtebb a kőszínházak között a 

színház baráti társaságának kialakítása, mely leggyakrabban egyesületi illetve 

hozzá kapcsolódó alapítványi formában jelenik meg. Ez egy olyan bázist jelent 

a színháznak, mely hub-ot képezhet a szájreklám számára. 

További eszköze a rendszeres hírlevél, mely emlékeztető és figyelemfelkeltő 

funkciót tölt be és a már meglévő közönség felé nyújt kommunikációs 

lehetőséget. 

A közönség legelőször a szervezési iroda alkalmazottjával vagy a színházi 

pénztár személyzetével találkozik, mely megalapozza az előadáshoz való 

hozzáállását. Emiatt elengedhetetlen, hogy az itteni személyzet a színházról jó 

képet alakítson ki a nézőben. 

 

A sajtóval való jó viszony ápolása és fenntartása a színházak számára 

elengedhetetlen, hiszen egy kritika vagy „nem-kritika”  eldöntheti egy előadás 

sorsát és ezzel nagyban befolyásolhatja a színházról kialakult képet. 
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A sajtókapcsolatok célkitűzése lehet információ továbbítása, azaz hírközlése 

a premierről vagy a színház életében bekövetkező – strukturális, finanszírozási, 

humán erőforrásbeli stb. -  változásokról. Szolgálhatnak a színház, társulat vagy 

a színész imázsának kialakítására, ápolására, mivel egy riport a színház 

vezetőjével vagy színészével építheti – rossz esetben rombolhatja – az 

intézményről kialakult képet. 

A jó kapcsolat fenntartásával könnyebb bekerülni a fontosabb szakmai 

lapokba és elérni, hogy a színházról és előadásairól kritika vagy hír jelenjen 

meg. Emellett a színházak szponzorai között kiemelt helyen szerepelnek a sajtó 

képviselői, így a velük kialakított hosszú távú, pozitív kapcsolat akár szponzori 

kapcsolattá is válhat.  

A színházak újságírói címjegyzék alapján tartják fenn a kapcsolatot a sajtó 

képviselőivel. Nagyobb színházi premierek – pl. Madách Színház premierjei – 

sajtótájékoztatót tart a színház vezetése.7 

 

2.4.3.3. Word Of Mouth avagy a Szájreklám 

 

 A szájreklám, WOM, buzz8 vagy szóbeszéd bárhogy is nevezzük napjaink 

egyik legfontosabb marketingkommunikációs eszközévé vált. Hagyományos 

változata melyben rokonok, barátok, ismerősök egymásnak ajánlanak általuk 

jónak tartott termékeket, és szolgáltatásokat nem számít újdonságnak.  

A Sonda Ipsos ASI 20079-es felmérése szerint a magyarok vásárlásaik előtt 

főleg barátaikra, ismerőseikre hallgatnak, ami a megkérdezettek 60%-át jelenti. 

Ez a színházaknál még nagyobb arányt mutat.  

A színházak világában kiemelt fontosságú a szájreklám, mert a közönség 

nagy része ez alapján választ előadást illetve emiatt tér be – vagy nem – egy 

színházba. Erejét nem szabad lebecsülni, hiszen színházak előadásainak 

sikeressége vagy bukása múlhat rajta.  

                                                 
7 Bernard Brochand – Jacques Lendrevie : A vonal alatti eszközök In: Bernard Brochand – Jacques 
Lendrevie: A Reklám Alapkönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 69.oldal 
8 (zsongás) fokozott és önmagát gerjesztő interakció a fogyasztók között egy termékről, üzenetről vagy 
eseményről. Forrás: Sas István – Kaizer Gábor: Gerilla Marketing, MRSZ, 2006. 
9 In: Dr. Szántó Szilvia: Csoportreferencia Forrás: www.mindenamimarketing.hu 
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2.4.3.4. DM 

 

A direkt marketing eszközök az utóbbi időben kezdték meg hódításukat a 

színházak körében. Ezek közül is kiemelkedik az online hírlevél, melyet ma már 

szinte minden színház küld az arra feliratkozóknak. Sok helyen toborozzák erre 

a nézőket az előadások előtt illetve azok szünetében.  

A hagyományos DM levél költségei miatt inkább csak a nagyobb 

színházakra jellemző, ott is főleg a kiemelt „ügyfelek” elérésére és ajánlatok 

nyújtására (meghívó, ajándék stb).  

 

2.4.3.5. Promóció 

 

A nyereményjátékok alkalmas és kedvelt eszközök, mely nem csak a 

nagyobb színházakra jellemzőek. Megjelenhetnek újságokba szerkesztett 

kvízként, ilyen a FidelioSúgó minden hónapban megjelenő játéka, illetve a 

színház saját honlapján és más honlapokon (pl. szinhaz.blog.hu) is. Ez utóbbit 

teszi például a Merlin Színház havi rendszerességgel meghirdetett játékában, 

amin 2-2 jegyet nyer egy rövid kvíz megfejtésével a néző.   

 

2.4.3.6. Események 

 

Egyre nagyobb teret kap a színházak életében a színházba szervezett egyéb 

események, melyeknek célja a színházat közelebb hozni, megismertetni 

nézőivel. Erre példa a székesfehérvári Vörösmarty Színház szervezésében 

megvalósult szervezett kulisszajárás, melynek keretében a nézők színészek 

vezetésével megismerhették a színház rejtett tereit és működését. 
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3. SZÍNHÁZI KÖRKÉP 

 

3.1. A színházak helyzete Magyarországon 

 

„A kulturális tárca és a KSH kimutatása szerint (…) 52 pénzügyileg önállóan 

gazdálkodó, állandó épülettel és hivatásos társulattal rendelkező színház 

működött az országban.” 10  A tényleges színházak, színjátszóhelyek száma 

azonban meghaladja a százat, mivel a legtöbb fenntartó több, gyakran önálló 

néven futó színházat, kamaratermet működtet. Ilyen például a Madách 

esetében a nagyszínháztól eltérő profilú Örkény István Színház vagy a 

budapesti Katona József Színház Kamrája és Sufnija. Ugyanakkor nem hivatalos 

becslésekből kiderül, hogy a fentieken kívül még további 30-40 olyan társulat 

van, amelyik időszakosan vagy rendszeresen produkcióval áll a közönség elé. 

 

3.1.1. A színházak csoportosítása 

 

Ahhoz, hogy láthatóvá váljanak a magyar színházi élet szereplőinek 

sajátosságai a színházak csoportosítására van szükség. Ezeket többféle módon 

megtehetjük: 

Az épület szerint beszélhetünk ma kőszínházi vagy szabadtéri színjátszásról, 

míg a társulati forma szerint állandó vagy egy produkcióra összeálló társulatról. 

Magyarországon sokáig - sőt a legtöbb helyen még ma is - az állandó társulat és 

a színházi épület összefonódott fogalmak voltak. Ma már azonban egyre több – 

kényszer vagy önkéntes - szabadúszó színész és társulat jelenik meg, illetve 

merül fel, hogy e két fogalom elválasztható egymástól.  

A műsorpolitika szerint, azaz az előadás játszási rendszere szerint 

megkülönböztetünk repertoár, illetve en suit játszási rendet. A repertoárjátszás 

azt jelenti, hogy a színház a darabokat állandóan cserélgetve tűzi műsorára, míg 

az en suit rendszerben a színház egy előadást addig játsszák folyamatosan, 

                                                 
10 Nézünk mint a színházban. HVG-kutatás: színházi toplisták. 2006. június,  
megtalálható: http://hvg.hu/hetilap/200624HVGFriss125.aspx 
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ameddig arra fizetőképes vásárlóerő van.11 Magyarországon a legtöbb színház 

repertoár rendszerben tűzi műsorra előadásait, a ritka kivételek közé tartozik a 

Madách Színház, mely fél en-suitban nyáron folyamatosan játssza a 

legsikeresebb musicaleket, illetve a Krétakör, ez utóbbi úgynevezett „kis en 

suit”-ban játszik. 

 

Profilja szerint megkülönböztethetünk kereskedelmi/szórakoztató vagy 

művész színházat. A kereskedelmi színház legfőbb célja a haszonszerzés, 

alapvetően a tömegízlésre épül, és tipikus műfajának számít a musical.  

Legnagyobb központjai a londoni West End és a new yorki Broadway. A 

művész színházak célja elsősorban művészi küldetésük teljesítése és ezzel 

magas művészi színvonal elérése.  

 

Gazdálkodási formájuk szerint lehetnek: 

- költségvetési intézmény 

- kht (nonprofit kft) 

- alapítvány 

- magánvállalkozás 

 

A magyar színház helyzete azért különleges, mert hatalmas különbség 

mutatkozik a vidéki és a budapesti színházi kultúrában. Budapest uralkodó 

szerepet tölt be ezen a téren is, hiszen a kőszínházak több mint fele itt található.  

Ennek köszönhetően minden műfajnak külön színházat tud szentelni, sőt akár 

többet is ennek megfelelően például a Madách színház célközönsége teljesen 

más, mint a Bárkáé.  Ezzel szemben a vidéki nagyvárosoknak habár van saját 

színházuk általában csak eggyel rendelkeznek, melynek minden típusú nézői 

igényt ki kell elégítenie. 

 

 

                                                 
11 Magyar Színházművészeti Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 
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3.1.2. Kultúrafinanszírozás 

 

Nem lehet a magyar színjátszás szereplőinek helyzetéről és működéséről  

beszélni anélkül, hogy ne kerüljön szóba a kultúra – illetve a színház-

finanszírozás.  

 

A kultúra támogatásának négy alaptípusát különböztetjük meg12:  

 

- Rásegítő típusú magatartás 

liberális szerepfoglalás, az állam közvetlenül nagyon kis mértékben vesz részt a 

kulturális intézmények működtetésében, a kultúratámogatás módja a non-

profit szervezeteknek és a magánadományoknak nyújtott adókedvezmény.  

 

- Mecénás típusú állami magatartás 

van közvetlen állami támogatás is, de ez szigorúan kormányzattól független 

szervezeteken keresztül valósul meg.  

 

- Menedzser típusú gyakorlat 

az állam intézményeket tart fenn, másokat szubvencionál. Miközben 

tiszteletben tartja a művészeti autonómiát és a befogadói szuverenitást, maga is 

jelentős mértékben megjelenik a kulturális piacon, hol vevőként, hol pedig 

finanszírozóként.  

 

- Művezető állam 

az állam igyekszik a kulturális folyamatok minden fázisát ellenőrizni és 

irányítani, az irányítás meghatározó módon politika- és ideológia-vezérelt.  

 

Magyarországon a szocializmus évtizedeiben a művezető gyakorlatból lassú 

elmozdulás történt a menedzser típusú felfogás irányába, majd a 

                                                 
12 Kuti É.-Marschall M.: Az állam szerepe a kulturális szférában. Művelődéskutató Intézet, 1990. 
Budapest. In: Daubner-Horváth-Petró: Kultúra-gazdaságtani Tanulmányok, Aula, 2000. 
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rendszerváltozást követően egy kevert forma alakult ki a menedzser típus és a 

mecénási gyakorlat egyidejű alkalmazásával. 13 

„A színházi életünkben kimaradt több évtized abból az evolúciós 

folyamatból, amikor a tehetős városi polgárság és vállalkozói réteg vált a 

színházak első számú, és meghatározó mecénásává, mint pl. Bécsben vagy 

Londonban. Az állam és az önkormányzatok közvetlen vagy közvetett módon 

még hosszú ideig a színházak legfontosabb támogatói lesznek.”14 

 

Itthon a színházi finanszírozás rendszere több évtizede reformra szorul és 

átalakításáról hosszú ideje vitáznak arra kijelöltek, érdekeltek és mindenki, aki 

érdeklődik a téma iránt. Véleménye mindenkinek van, azonban pozitív változás 

a rendszer javítására az elmúlt években nem igen volt tapasztalható.   

 

A kulturális szféra finanszírozása egy stabilan többcsatornás szerkezeten 

keresztül valósul meg. Ma Magyarországon a színházak alapvetően öt forrásból 

teremtik elő az alkotáshoz illetve a fennmaradáshoz szükséges anyagi 

eszközöket. Ez az öt csatorna: 

− állami támogatás 

− magán mecenatúra 

− szponzorálás 

− alapítványok – Nemzeti Kulturális Alap 

− saját bevételek 

 

A színházi támogatásra 2006-ban összesen kicsivel több, mint 15 milliárd 

forint jutott, melynek forrásai igen sokfélék lehetnek. Ide tartozik a hierarchia 

tetején lévő tárcaszínházak támogatása, melybe a Nemzeti Színház Rt, a 

Nemzeti Táncszínház Kht, a Pesti Magyar Színház, a Budapesti Kamaraszínház 

Kht és a Játékszín Kht tartozik és majd 4 milliárd Forintot tesz ki. 

                                                 
13 Harsányi László: Kultúra és állami jelenlét. Kulturális modell kutatások, Vita, 1991. Budapest. In: 
Daubner-Horváth-Petró: Kultúra-gazdaságtani Tanulmányok, Aula, 2000. 
14 Koncepció a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról Forrás: 
www.maszk.hu 



 26

A helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen majd 11 milliárd 

Forintot tett ki, melybe többek között beletartozik a kőszínházak működési 

támogatása 9,5 milliárd Forinttal és az alternatív színházi -, mozgás - illetve 

táncműhelyek összesen 532 millió Forintos támogatása is. 15 

 

3.1.3. Az előadó-művészeti törvény 

 

A rendszer változását a 2007-re tervezett megszorítások és 

támogatáscsökkentések miatt előálló helyzet hozta, melyben a teljes színházi 

szakmának kellett megmozdulnia és lépéseket tennie, különben jövőjük vált 

volna kérdésessé. A kulturális miniszter felkérésére több szakmai szervezet és 

csoport is beadott javaslatot az új színháztörvény tervezetére.16  

2008 decemberében megszavazták az új előadó-művészeti törvényt, mely 

szabályozza a színházak, zenekarok, balett- és táncegyüttesek költségvetési 

támogatását, valamint tartalmazza a színészekre, zenészekre és táncosokra 

vonatkozó speciális munkajogi szabályokat. A törvény március 1-jén lépett 

hatályba és 2010-ben nyújthatóak be az első pályázatok. 

A törvény szerint létrejön az Előadó-művészeti Tanács (EMT), amely a 

miniszter javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő feladatot ellátó 

testülete lesz. Létrehoznak egy hivatalt is, amely nyilvántartást vezet a 

színházakról, zenekarokról, és kategóriákba sorolja őket. A támogatásnak 

feltétele a nyilvántartásba vétel.  

 

Kategóriák és előadások 

Az első kategóriába tartoznak azok a színházak, bábszínházak, amelyek 

évente legalább 180 előadást, saját társulattal legalább 2 bemutatót tartanak, 

előadásaik legalább 75 százaléka saját produkció. 

                                                 
15 Forrás: NKÖM, részletes táblázat a mellékletben 
 megtalálható: 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1703&articleID=185237&ctag=articlelist&iid=1 
16 Többek között az AFSZSZ (Alternatív és Független Színházak Szövetsége) és a BESZT, a MSZT 
(Magyar Színházi Társaság), a Szabadtéti Színházak Szövetsége illetve Szabó György, a Trafó igazgatója 
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A második kategóriába tartoznak az évente legalább 100 előadást és 2 

bemutatót tartó produkciós színházak, valamint az évente legalább 140 előadást 

tartó befogadó színházak. Utóbbiak esetében előírás, hogy a játszott előadások 

30 százalékának sajátnak kell lenniük. 

A harmadik kategóriába sorolják be azokat a balett- vagy táncegyütteseket, 

amelyek évente legalább 50 előadást tartanak. 

A negyedik kategóriába tartoznak azok a színházak és bábszínházak, 

amelyek évente legalább 100 előadást tartanak, saját társulatukkal minimum 2 

bemutatót hoznak létre, valamint a megtartott előadások legalább 75 százaléka 

saját produkció. Ugyancsak a negyedik kategóriába sorolandók a törvény 

szerint azok a befogadó színházak, amelyek évente minimum 100 előadást 

tartanak és ezek legalább 30 százaléka saját produkció. 

Az ötödik kategóriában azok a szabadtéri színházak, valamint nemzeti, 

etnikai és kisebbségi teátrumok kapnak helyet, amelyek évente minimum 20 

előadást tartanak, vagy 50 ezer fizető nézőjük és legalább évi egy bemutatójuk 

van. 

A hatodik kategóriába tartoznak a legalább két éve működő, máshová nem 

sorolható független színházak.17 

 

A törvény pozitív változást hozhat, mert belekerültek a független színházak 

is, azonban nem oldja meg a társulatok finanszírozási problémáit, ehhez más 

módszerekre van szükség (pl. szponzorkeresés), melyekre különböző példákat 

találhatunk a nemzetközi színtéren is. 

 

3.2. A nemzetközi alternatív színház  

 

Az angolszász régiókban Fringe Theatre (Nagy Britannia) illetve Off-off 

Broadway (Egyesült Államok) néven ismert alternatív színjátszás helyzete a 

világ más országaiban sok szempontból különbözik a magyar társulatokétól.   

 
                                                 
17 2008. évi XCIX. Törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól, megtalálható: www.okm.gov.hu 
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3.2.1. Amerikai Egyesült Államok 

 

Az Egyesült Államokban két alapvető színházi forma létezik: a forprofit 

avagy a a Broadway-típusú színház és a nonprofit avagy művész színházi típus. 

A Broadway színházak óriási haszonnal dolgoznak, sztárjai milliomosok. A 

nonprofit színház, mint például a Cleveland Play House játszik Csehovot és 

musicalt, kortársat és klasszikust, ensuite szisztémában nyolc-tíz bemutatót 

produkál egy szezonban, melyhez tízmillió dolláros költségvetéssel rendelkezik. 

Nincsenek állandó társulatok, a színészeket külön-külön válogatják össze a 

produkciókra az úgynevezett „audition” (próbajáték) keretében. 

Az Egyesült Államokban már ismertek és mindennaposak azok a fogalmak, 

melyekkel a magyar színházi kultúra csak ismerkedik és használóit úttörőknek, 

és kísérletezőknek tekinthetjük még.  Az Off-Off-Broadway társulatairól – a 

magyar alternatív társulatokkal ellentétben – már rendelkezünk felmérésekkel 

és kimutatásokkal.  

Az Off-Off Broadway társulatainak átlagos költségvetése és reklámköltései18 

                                                 
18 Forrás: OOB Budget Study, 2008. április. New York.  Készítette: New York Innovative Theatre 
Foundation; Megtalálható: www.nyitawards.com/survey 
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3.2.2. Egyesült Királyság 

 

Az Egyesült Királyságban működik Európában a költségvetési 

támogatásoktól leginkább független színházi struktúra. Itt közel 930 

színtársulat működik, közülük azonban csak 74 kap rendszeres támogatást az 

Arts Counciltól, az Egyesült Királyságban a művészeti köztámogatások 

újraelosztásáért felelős szervtől. Ráadásul a legtöbb társulat utazószínházként 

működik, és stabil próbahely nélkül dolgozik (touring companies), míg csak 

kevés van köztük, mely saját előadóteremmel rendelkezik (building companies).  

Három csoportot különböztethetünk meg a brit színházak között: 1. nagy 

szervezetek, 2. kisebb, független társulatok (The Fringe), és a 3. West End 

„kereskedelmi” színháza. 

Elsősorban a magán adományok és az alapítványi mecenatúra jellemzi Nagy 

Britanniában a színház finanszírozást és kisebb szerephez jut az állami 

támogatás. A cégek és vállalkozások főként olyan művészeti projekteket 

támogatnak, amelyek a társadalmi perspektívákba illeszkednek. 

 

3.2.3. Németország 

 

Németországban a helyzet teljesen más, itt a színházat szinte kizárólag a 

helyi önkormányzat, a város vagy a tartomány tartja fenn és finanszírozza. Itt 

nem jellemző a színházépülettől független működés, a társulatok állandóak és 

repertoár rendszerben működnek.  

Ugyanakkor Németországban a színházak saját bevételei legfeljebb a 15%-ot 

érik el, Angliában ez az arány többnyire 80%. A nagy színházi struktúra 

működési költségei kimerítik a kulturális költségvetést, és a független 

művészek és „alternatív” társulatok egyedi projektjeire alig jut támogatás. 

Illetve az állandó épülettel működő társulatok uralkodó volta miatt hatalmas 

hiány van a befogadói színházak hálózatában. 

Németországban az állandó társulattal rendelkező színházak 

(Ensembletheater) mellett működnek a turnészínházak (Tourneetheater), 
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melyek egy sztárra felépített, kommersz előadásokat mutatnak be. Végül létezik 

még a Landestheater, utazó színház, amely stabil társulattal rendelkezik. 

 

3.2.4. Olaszország 

 

Az olasz színház egyedisége az országon belüli kivételes 

mozgékonyságában rejlik. Az ország területén teljesen elszórtan található 

színházak sűrű rendszert alkotnak, a lakott területek összes csomópontja 

rendelkezik valamilyen színházteremmel. Itt a turnészínház az elterjedt játszási 

forma. 

A milánói Piccolo Teatro példája alapján egy 59 „teatri stabili”-t magában 

foglaló hálózat jött létre, melyben 3 csoportot különíthetünk el:  

1. az állandó, közkezdeményezésre született színházak, melyek régiós és 

helyi szinten tartják fenn a nemzeti színházkultúrát,  

2. állandó, magán- vagy vegyesen köz- és magánkezdeményezésből 

született színház, melyek befogadó színházként is működnek és művészeti 

koncepció alapján dolgoznak  

3. az újító színházak, melyek elsősorban kísérleti, kutatási illetve ifjúsági és 

gyermekszínházi területen működnek, és főleg támogatásokból élnek. 

A stabili-k hálózatával párhuzamosan működnek az önkormányzati 

színházak, melyek között a hagyományos színház a jellemző, mely vegyes 

produkciós skálát jelent, melyben az opera és a tánc is megtalálható. 19 

 

3.3. A magyarországi alternatív színház 

 

Az alternatív szóról sokminden eszünkbe juthat, legyen az alternatív 

energiaforrás, - gyógyászat vagy – színház, mégis van bennük valamilyen közös 

vonás. Mindegyik egy a megszokottól különböző, újító formát jelent, olyat, 

amely eltér kismértékben vagy gyökeresen az addig ismerttől.  

                                                 
19 Robert Lacombe: Az előadóművészetek támogatási politikái Európában,  
Fordította: Fejér Tamara, Hajós Katalin, Kolesár Krisztián, Újvári Pintér György ;  
Kézirat, 2004. október,  Forrás: http://www.maszk.hu/documentdownload/76 
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 „Az alternatív színház kifejezés gyűjtő, és nem értékfogalom. A jelenlétért 

folytatott küzdelemnek azokat a törekvéseit foglalja össze, melyekben a 

formabontó szándék, a kísérletező-kedv, illetve ezek programszerű vállalása 

sajátos deviancia-tudattal, önmagának másságként - alternatívként - történő 

meghatározásával jár együtt.”20 

Ma Magyarországon az alternatív színházi közeg inkább költségvetési és 

finanszírozási oldalról határozható meg és nem valamilyen megfogható, közös 

esztétikai törekvésként.21  

„Vannak olyanok, akik attól alternatívok, hogy elmúltak 18 évesek, 

befejezték a drámatagozatos gimnáziumokat, amely csapattá kovácsolta őket, és 

a színház ürügyén együtt szeretnének maradni. Mások akkor lesznek 

alternatívok, amikor kiesnek a kőszínházakból, de a struktúrán kívül is 

kőszínházi módszerekkel dolgoznak tovább.”22 

A független és alternatív színház nem összekeverendő fogalmak és nem 

egymás szinonimái.  Egyik oldalról függetleneknek nevezhetjük a kőszínházon, 

a struktúrán kívüli társulatokat, azonban ezek között nem mind nevezhető 

alternatívnak. Másik részről a struktúrán belül is beszélhetünk alternatívitásról, 

újító szándékról, ilyet tapasztalhatunk az utóbbi időben az Alföldi Róbert 

vezette Nemzeti Színháznál. 

 

A befogadó színházak elhelyezkedéséből is kitűnik, hogy ma 

Magyarországon az alternatív színjátszás központja Budapest. A társulatok 

legnagyobb része is ide köthető, mivel vidéken az ilyen típusú előadásokra és 

művészeti alkotásokra nyitott rétegek nem tudnak eltartani független 

társulatokat. A Budapest – vidék egyensúly megteremtésére a befogadói 

színházi hálózat kialakítása adhat megoldást, melyhez strukturális változások 

szükségesek. 

                                                 
20 Alternatív és Független Színházak Szövetsége Forrás: www. alternativ. hu 
21 Deres Kornélia, Herczog Noémi: Egy népszerű alternatív(a), In: Színház, 2009 /1. 
Megtalálható: http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35035:egy-
nepszer-alternativa&catid=26:2009-januar&Itemid=7 
22 Kondorosi Zoltán: Kik ma az alternatívok? Beszélgetés Hudi Lászlóval In: Ellenfény, 2006/7. 
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Ez a közel nem homogén alternatív közösség három elkülönülő részből 

tevődik össze. Ilyenek a társulatokat összefogó szakmai szervezetek és 

fesztiválok, a nekik helyet biztosító befogadó intézmények és maguk a 

társulatok.  

 

3.3.1. Szervezetek és fesztiválok 

 

Az Alternatív és Független Színházak Szövetsége és az ASZSZ 

 

„Az Alternatív és Független Színházak Szövetsége azoknak a művészeknek, 

illetve művészeti csoportoknak az érdekképviseleti fóruma, akik elkötelezett, 

aktív résztvevői a magyar - és egyetemes - színházművészet megújításáért 

vívott folyamatos küzdelemnek.” 23  Ez a szövetség minden olyan művészt, 

társulatot és színházat összefog, mely kísérletező szándékkal a színház új útjait 

keresi. Ebből adódóan teljesen vegyes társaságot ölel fel, mivel megtalálható itt 

a Babszem Jankó Gyermekszínháztól a Merlin Nemzetközi Színházig mindenki.  

 

A szervezet 1994 óta minden évben megrendezi az Alternatív Színházi 

Szemlét (ASZSZ), melynek célja, hogy összegyűjtse, bemutassa és díjazza az 

adott évben, független színházi területen – különböző műfajban – született 

alkotásokat. A kezdetben budapesti színházi fesztivál 2003-ban költözött le 

Szegedre és társult a Thealter fesztivállal immár SZASZSZ néven. A közös 

munka után tavaly váltak el útjaik, és 2008-ban először Debrecen adott otthont 

az eseménynek, így adva lehetőséget, hogy Szeged mellett Debrecen is 

alternatív színházi központtá váljon. 

 

                                                 
23 Forrás: www.alternativszinhazak.hu 
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A MASZK és a Thealter 

 

A szegedi MASZK Egyesület független, non-profit szervezet, melynek 1991-

es alapítása óta célja a kísérletező, innovatív alkotóközösségek bemutatása és 

segítése. Az elmúlt tizennyolc évben a Régi Zsinagóga, a Thealter és a MASZK 

neve szorosan összekapcsolódott. Számos koprodukcióban vettek részt, 

folyamatos produkciós menedzsmentet végeznek, fesztiválok és szervezetek 

alapítói, könyv- és CD-kiadói tevékenységet folytatnak. A MASZK alapcélja az 

ALTERRA - Kortárs Előadóművészeti Központ véglegesítése a Régi 

Zsinagógában. 

 

A Thealter International avagy a Szabad Színházak 

Nemzetközi Találkozója 1991 óta minden évben 

Szegeden kerül megrendezésre a MASZK szervezésében. 

A fesztivál alapcélja, hogy független, kísérletező, a 

színházi munkát és műhelygyakorlatot életformaként 

választó, de a hivatásos, állami vagy kommersz-magán 

színházi struktúrán kívül álló alkotókat lásson vendégül. 

Ebbe beletartoznak nemcsak a színházi, hanem zenei és 

képzőművészeti alkotások is, így egyfajta összművészeti fesztiválként 

definiálják magukat. 

 

DunaPart 

 

A DunaPart egy új, egyedülálló kezdeményezés, melyet a nemzetközi 

kulturális kooperáció elkötelezett hívei a Trafó- Kortárs Művészetek Háza és a 

Krétakör szervezett első alkalommal 2008 őszén, Budapesten. Az átfogó és 

reprezentatív bemutatót a mai magyar független színház- és táncélet alkotóinak 

munkáiból állították össze, meghívásos rendszerben. Válogatásuk az 

intézményrendszeren kívül működő művészek és társulatok legfrissebb 
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produkcióinak megismertetésére irányult, elősegítve ezzel későbbi nemzetközi 

együttműködések és kapcsolatok kialakulását. 

 

IETM – Informális Európai Színházi Találkozó 

 

A brüsszeli székhelyű Informális Európai Színházi Találkozót 1981-ben 

kilenc színházi szakember alapította az olaszországi Polverigiben. A 

kezdeményezők közös platformot kerestek: ebben az időben ugyanis még nem 

létezett semmiféle olyan intézmény, érdekképviselet, amely a kortárs művészeti 

szakembereket összefogta volna.  

A szakmai hálózatként működő IETM kétezer tagot képviselő négyszáz 

tagszervezete között fesztiválokat, színházakat, kulturális, finanszírozó 

intézményeket, kormányszerveket, információs központokat, illetve 

producereket találunk szinte az összes európai, valamint több amerikai, afrikai 

és ázsiai ország képviseletében. Magyarországot a többek között a Budapesti 

Őszi Fesztivál és a Sziget Fesztivál, a Műhely Alapítvány, a MU Színház, az 

Artus Táncszínházi Egyesület és a Trafó képviseli. 

 

POSZT 

 

A POSZT – Pécsi Országos Színházi Találkozó – az ország legnagyobb, 2001 

óta szervezett meghívásos rendszerben működő színházi megmozdulása, 

melynek programjába az ország összes színházából válogatnak előadásokat. 

Az úgynevezett OFF programok egy a versenyprogram mellett futó állandó 

kiegészítő-fesztiválként működnek, amin megjelennek a kísérletező szándékú 

független színházak, színházi egyetemek és más művészeti területek tanoncai. 

 

3.3.2. Befogadó intézmények  

 

A befogadó színházak olyan intézmények, melyek állandó játszóhellyel nem 

rendelkező társulatok produkcióit illetve egyéb alkalmi előadásokat fogadnak 
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be színpadaikra. Ezeknek a helyeknek általában nincs saját társulatuk, így nem 

rendelkeznek állandó repertoárral, ami helyzetüket a függetlenül, állandó 

játszóhely nélkül működő társulatokéhoz teszi hasonlatossá.  

Az állandóan változó és alakuló repertoár hatalmas szabadságot ad ezeknek 

az intézményeknek. A különböző stílusú társulatok és előadásokból válogatva 

folyton megújuló, friss programokat állíthatnak össze. 

 

Befogadó Színházak Társulása (BESZT) 

 

A BESZT-et kilenc, kortárs előadóművészeteket befogadó független hely, 

illetve produkciós műhely hozta létre 2005 őszén. Ezek a befogadó helyek az 

együttműködéssel vállalták, hogy folyamatos egyeztetéssel, egymással 

összehangolt és egymásra épülő munkával szolgálják a művészeket és a 

közönséget, minőségi produkciókat hoznak létre. 

A BESZT célja nem csak helyszínt és technikai hátteret biztosítani az 

előadások számára, hanem szakmai programokat, workshopokat, nemzetközi 

együttműködéseket építeni, tehetségkutatói és közönségszervezői 

tevékenységet végezni; azaz összességében olyan kapcsolati és információs 

hálózatot kiépíteni, melyre ma hatalmas szükség és igény van ezen a területen. 

 

Az alapító tagok: 

Flórián Műhely 

Merlin Nemzetközi Színház 

MU Színház 

Szkéné Színház 

Trafó Kortárs Művészetek Háza 

Tűzraktér 

Városi Színház Kht 

Műhely Alapítvány 

MASZK Egyesület 

 

Ide jár a budapesti színházba járók 10 %-a, azok a fiatalok, értelmiségiek, 

több nyelvet beszélők, akik nyitottak a világ kultúrájára, és döntően 

meghatározzák Budapest kulturális arculatát. Egy évadban több mint ezer 

előadást játszanak; az új bemutatók száma éves szinten meghaladja a 100-at. 
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Alkalmasak arra, hogy teret, bemutatkozási lehetőséget nyújtsanak újszerű 

művészi kezdeményezéseknek.24  

 

Merlin Nemzetközi Színház 

 

A Merlin Színház 18 éve működik Budapest szívében és mára kortárs, 

kulturális bázissá nőtte ki magát. Olyan művészeti központ, mely nyitott 

kulturális intézmény és befogadó színház egyben ezen felül alkotóműhelyként, 

koncerthelyszínként és kiállító teremként is üzemel.  

Az intézmény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a 

nemzetközi színvonalon tevékenykedő hazai társulatoknak, és egyfajta műhelyt 

hozzon létre a tehetséges magyar alkotók számára.  

 

Trafó Kortárs Művészetek Háza 

 

Az üresen álló ipari épületekbe betelepülő művészeti központoknak, 

kulturális intézményeknek évtizedekre visszanyúló hagyománya van Európa 

nyugati felében. Az 1998-ban megnyílt Trafó Kortárs Művészetek Háza elsőként 

állt be Magyarországon ezek sorába. Tevékenységének fő célja a kortárs 

művészetek bemutatása, a kortárs alkotások minél szélesebb befogadói körhöz 

történő eljuttatása. A Trafó Kortárs Művészetek Háza színházi, zenei és 

képzőművészeti eseményeket egyaránt vendégül lát. Klasszikus 

befogadóhelyként hazai és nemzetközi kortárs színházi és táncműhelyek 

fordultak már meg.  A kész produkciók bemutatása mellett a Trafó kiemelt 

célkitűzése, hogy a kortárs művészeti képzés terén is új lehetőségeket nyisson, 

szoros együttműködésben a Műhely Alapítvánnyal. 

 

Sok olyan befogadó intézmény is található, melyek nem szerveződtek 

társulássá. Közéjük tartozik a „főállású” befogadó színházként működő Thália 

                                                 
24 BESZT portfólió – 2006. Forrás: www.maszk.hu 
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Színház, a kulturális és szórakoztató központként üzemelő Gödör Klub illetve 

az olyan alternatív összművészeti központok, mint a Bakelit vagy az AKKU, 

melyek az utóbbi néhány évben alakultak és váltak aktív részesévé a kortárs 

művészeti vérkeringésnek. 

 

Agóra program 

 

Az Agóra Program egy az Új Magyarország Fejlesztési Terv társadalmi 

infrastruktúra operatív programja keretében kiírt, kétfordulós pályázat, mely 

Szombathelyen és Egerben új kulturális központ építésére, Szekszárdon, 

Békéscsabán, Szolnokon, Tatabányán, Kaposváron, Hódmezővásárhelyen és 

Nyíregyházán, pedig a meglévő intézmények integrálására, fejlesztésére ad 

lehetőséget. A program elsődlegesen azzal a céllal jött létre, hogy egy-egy 

intézmény megújuljon, másrészt több funkciót is magába olvasztva tudja ellátni 

a feladatait. A programmal lehetőség nyílik az amúgy kiépítetlen befogadói 

színház hálózat fejlesztésére a következő években.25 

 

3.3.3. Társulatok 

 

3.3.3.1. Csoportosítás 

 

A független társulatok változatossága miatt azok vizsgálatához 

csoportosításra van szükség. A budapesti társulatokat többek között 

rendezhetjük méretük, a játszott műfajok vagy akár társulati forma szerint, de 

célszerű a társulat marketing tevékenységének fejlettsége szerint. 

Dolgozatomban kiemelten három társulat marketingkommunikációját 

vizsgálom, ezek mindegyike valamely csoportot képviseli. A csoportok 

                                                 
25 Hiller István: Agóra program kilenc megyei jogú városban, 2008. október 20. 

Forrás: MTI, megtalálható: 

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1437&ctag=articlelist&iid=1&articleID=232153 
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elnevezései nem feltétlenül jelentik a társulat sikerességét vagy sikertelenségét, 

azaz nem minőségi kategóriák. 

E szerint alapvetően három csoportra bonthatjuk ezeket a társulatokat: 

1.„Kezdők”, akiknél a marketingkommunikáció csírái jelennek meg, 

rendszertelenül és szervezetlenül [Föld Színház] 

2.„Felívelők”, akik felismerték a marketingkommunikáció szerepét és 

fontosságát, és kialakult vagy kialakulóban van marketingjük [Tünet Együttes] 

3.„Befutottak”, akik kidolgozott marketingstratégiával rendelkeznek 

[Krétakör] 

 

3.3.3.2. Az alternatív társulatok elemzése 

 

A társulatok igen sokfélék mind méretük, fejlettségük, mind profiljuk 

szempontjából, azonban strukturális és finanszírozási helyzetük nagyon sok 

tekintetben azonos. Emiatt problémáik és lehetőségeik is hasonlóak. Ezzel az 

elemzéssel nem a társulatok egyedi problémáit és sajátosságait célom feltárni, 

hanem azokra a tényekre és lehetőségekre illetve veszélyekre kívánok 

rávilágítani, mellyel minden struktúrán kívüli, független társulatnak és 

alkotónak számolnia kell.  

e r ő s s é g e k  g y e n g e s é g e k 

sokféleség nehezen elérhető célcsoportok 

fiatalok elérése kaotikus struktúra (társulaton, 
alternatívokon, színházon belül) 

szubkultúrák elérése  marketingszemlélet általános hiánya 

mobilitás arculat, reklám hiánya 

innováció gazdasági szaktudás, szakmai hozzáértés 
hiánya 

kreatív bázis fix játszó- és próbahely hiánya 
nyitottság ismeretlen közönség 

l e h e t ő s é g e k v e s z é l y e k 
növekvő társadalmi 

felelősségvállalás helyettesítő termékek 

kihasználatlan pénzügyi erőforrások csökkenő kultúrafogyasztás 

  csökkenő állami támogatások 
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Erősségek 

Az alternatív társulatok között igen sokféle profilú társulat létezik, 

megtalálható közöttük a bábszínháztól a tánccsoportig minden típus. Ezen 

sokféleségnek köszönhetően a társadalom nagyon különböző rétegeit érhetik el.  

Ezen rétegek közül kiemelten fontos, hogy elérik a fiatalabb csoportokat, 

melyeket az egyre változatosabb szórakozási és időtöltési lehetőségek közül 

csak igen kevesen tudnak. A színházzal megismertetni ezt a réteget igen nehéz, 

mivel számos más izgalmasabbnak tűnő és könnyebben elérhető alternatíva is a 

rendelkezésükre áll. 

Az alternatív színházak olyan területen mozognak, hogy lehetőségük van a 

legkülönbözőbb szubkultúrákat is elérni, melyek máshogyan elérhetetlenek 

vagy csak nagyon nehezen megközelíthetőek. Az olyan csoportokat vonzhat be 

a színházba, melyek számára a kőszínházi színház nem jelent szórakozási 

alternatívát. 

Mivel nincs fix játszóhelyük, emiatt rákényszerülnek a mobilitásra, azaz 

állandóan változó helyszínen adják elő produkcióikat. Ennek köszönhetően a 

különböző játszóhelyek törzsközönsége új nézőket jelent illetve földrajzilag 

sokkal nagyobb területen, több emberhez van lehetősége eljutni, mint egy 

kőszínházi produkciónak. 

Annak köszönhetően, hogy a társulatokat alapvetően a nyitott, kísérletező, 

újító hozzáállás jellemzi, olyan bázist jelentenek, mely kommunikációjában és 

szervezetében is innovatívabb és kreatívabb lehet a megszokott színházi 

formánál. 

 

Lehetőségek 

A növekvő társadalmi nyomásnak köszönhetően a vállalatok egyre nagyobb 

jelentősséget tulajdonítanak a vállalati felelősségvállalásnak (Corporate Social 

Responsibility - CSR), így a kultúra támogatásának is. Ez a jelenleg erősödő 

tendencia újabb lehetőségeket ad a szponzorációs és támogatási 

megállapodásoknak, melyek még kiaknázatlan területnek számítanak a teljes 
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színházi szférában. Az új figyelem és az erősödő reklámzaj miatt új 

lehetőségeket kereső vállalkozások új pénzügyi források lelőhelyeivé válhatnak. 

 

Gyengeségek 

Az alternatív színházak közönsége olyan rétegeket jelent, melyeket 

szokványos kommunikációs eszközökkel igen nehéz elérni, emiatt problémát 

jelenthet a velük való kapcsolatfelvétel és -tartás. A közönséggel kapcsolatos 

másik gyengesége a területen működő társulatoknak, hogy nem rendelkezik 

senki kimutatásokkal és kutatásokkal a közönségről. Az ismeretlen közönség 

célozhatatlan, és az eddigi kommunikáció sikerességének felmérése miatt a 

kommunikációs tevékenység hatékonysága sem mérhető. 

Annak oka, hogy nem rendelkeznek a társulatok ilyen ismeretekkel, a 

marketing szemlélet általános elterjedésének hiányában keresendő, mivel 

legtöbbjükből hiányzik a piacszemlélet és a gazdasági hozzáállás. Emiatt 

hiányzik a piac ismerete, a marketing és kommunikációs stratégia. Ezek 

megtervezéséhez és megvalósításához, azonban elengedhetetlen a megfelelő 

szaktudás és vezetés, melyben szintén nagy hiány van a területen. 

Szintén gyengesége a területnek, hogy a társulatok nem rendelkeznek fix 

játszóhellyel, mely nemcsak reklámozási felületeket jelent, de műhelymunkára 

ad lehetőséget és biztonságot jelent az amúgy bizonytalan társulati létben. 

 

Veszélyek 

A gazdasági világválság következtében csökkenő kultúrafogyasztás az 

alternatív társulatok számára is nagy veszélyt jelent. Ezen a helyzeten csak ront, 

hogy az elmúlt években a színházak, így a független társulatok számára 

nyújtandó állami támogatások folyamatosan csökkentek és előreláthatólag a 

tendencia folytatódik a jövőben is. 

 

Ezeket a gyengeségeket és veszélyeket próbálom a következő fejezetben úgy 

párba állítani a lehetőségekkel és erősségekkel, ahogy azok - a következő 

példák továbbgondolása alapján - megoldásokat nyújthatnak. 
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4. ALTERNATÍV SZÍNHÁZAK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA  

 

Az alternatív társulatok helyzetéről és marketing tevékenységükről 

leginkább maguk a társulatok vezetői tudnak nyilatkozni. Emiatt döntöttem 

úgy, hogy a kutatásom tárgyául választott három társulat 

marketingtevékenységét azok életével összekapcsolva, a vezetőik segítségével 

tárom fel. Kutatásom eszközéül a mélyinterjút választottam, mivel ez tette 

lehetővé, hogy elemző felmérést készítsek a társulatok munkájáról. 

 

Az eredmény azt mutatja, hogy a legtöbb társulatnál a pénz, az energia és az 

időhiány a legfőbb okai annak, hogy marketingtevékenységük akadozik vagy 

hiányos. Kommunikációjuk jellemzően kisköltségvetésű, főleg kapcsolati 

tőkéből építkező, melyben a barátai kapcsolatok előtérbe helyeződnek, 

köszönhetően annak is, hogy az alternatív közösség olyan szűk, belterjes kör, 

melyben mindenki mindenkit ismer. 

 

4.1. Az elindulás - Föld Színház 

 

Az első vizsgált társulat a Föld Színház, mely a „Kezdők” 

csoportjába tartozik és jól mutatja mindazon jegyeket, mely a 

félamatőr, baráti társulatok marketingtevékenységét jellemzi. 

 

4.1.1. A társulat 

 

"A gyenge legyőzi az erőset, a lágy a keményet."26 

 

A Föld Színház társulata egy gimnáziumi barátságból sűrűsödött össze. 

Juhász Bálint és Renkecz Kálmán első előadása kapcsán elinduló színházi 

munka nem ért véget a bemutató után. Egy csapat egyetemista kezdett 2001 

                                                 
26 www.foldszinhaz.hu 
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őszétől Shakespeare Viharjának a szövegével foglalkozni a Budai Rajziskola 

padlásán.  

Ennek az előadásnak a csapata hozta létre a Föld Színházat, 2004 

októberében annak jeléül, hogy az elkezdett munkát folytatni kívánják. A Föld 

Színház 2005-ben új tagokkal bővült, többségük egyetemista fiatal és ugyanezen 

év tavasza óta a Klebelsberg Kuno Művelődési Kulturális és Művészeti Központ 

biztosít próbalehetőséget a színház számára és ad otthont előadásaiknak. 

A társulat 2007-ben indított útjára egy külföldi vendégekkel közösen 

működtetett Nemzetközi Színházi Tábort Hantoson, amely műhelymunka 

eredményét a tábor végén a Merlin Színházban mutathatták be az alkotók. Az 

együttműködés személyes kapcsolatok és barátságok segítségével alakult ki, és 

reményeik szerint idén is megrendezésre kerülhet. 

 

A társulat jelenleg 11 tagból áll, egyikük sem főállású színész, azonban 

mindannyian lelkes színházrajongók és hosszabb – rövidebb távon a színház 

közelében képzelik el jövőjüket. A távoli jövővel kapcsolatban a társulatvezető 

nem tud konkrétumokat, terveik vannak, azonban nem feltétlenül ebben a 

társulatban képzelik el a következő éveket. 

 

4.1.2. Rendező: vezető, menedzser, marketinges, pénzügyes27 

 

A kisebb, szervezetlenebbül működő amatőr vagy félamatőr társulatoknál, 

mint például a Föld Színház társulata a társulaton belüli hierarchia 

kialakulatlan. Az adminisztratív feladatokat a társulat tagjai végzik, a társulat 

vezetője, pedig általában a rendező. A pénzügyi, menedzsmenti és marketing 

feladatokat egymás között osztják fel, és általában szakmailag képzetlenek az 

adott területen. Ennek hiánya megmutatkozik a Föld Színháznál is: a 

lehetőségekhez képest kevés pályázatot nyújtanak be, így kevesebb pénzből 

gazdálkodnak és reklámtevékenységük is rapszodikus, eseti. 

 

                                                 
27 Juhász Bálinttal, a Föld Színház vezetőjével készített interjú alapján 
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4.1.3. Közönség és Kommunikáció 

 

Kommunikációjukat döntően a személyes kapcsolatok mentén alakítják ki, 

ahogy közönségük is nagyrészt barátokból, ismerősökből és azok ismerőseiből 

áll. Rendelkeznek sajtó-listával, de általában használt eszközeik kimerülnek az 

új előadásiakat kísérő plakátkampányban, melyeket az előadás helyszínén 

helyeznek ki és a honlapjukban. Főleg az Internetet használják hirdetéseikhez – 

közösségi portálok üzenőfalai és e-mail kapcsolatok a meglévő 

„törzsközönséggel” - , mert ez a legolcsóbb és legkönnyebben elérhető hirdetési 

felület. 

 

4.2. Megtanulni az új fogalmakat! - Tünet Együttes 

 
A következő vizsgált társulat, a Tünet Együttes a 

„Felívelők” táborába tartozik, ahol olyan társulatok 

szerepelnek, melyek felismerték és alkalmazni 

kezdték a marketing eszközrendszerét. 

 
4.2.1. A társulat 

 

Szabó Réka táncos, koreográfus, rendező 1995 óta van jelen alkotóként is a 

kortárs táncéletben, 2002 óta építi saját együttesét. Munkáiban a résztvevők 

személyiségére, kreativitására, a velük való együttgondolkodásra támaszkodik. 

2002-ben dolgozott első ízben együtt Szász Dániellel, aki a köré gyűlt fiatal 

tehetségekből verbuválódott Tünet Együttes egyik alapító tagja. Ekkor született 

az együttes első darabja, a Véletlen - tudományos ismeretterjesztő táncjáték, 

mely keveréke egy matematikai ismeretterjesztő- és egy táncelőadásnak.  

2004 januárjában mutatták be az L1 Fesztivál keretében a MU Színházban a 

Lomtalanítás- mozgás és lélektanulmány két részben című alkotást, amely 

többek között a mozgás és szöveg közötti kapcsolatkereséssel kísérletezett. Itt 

bővült ki az állandó alkotói csapat Réti Anna táncossal és Gőz István színész és 

pantomimművésszel. Még ugyanebben az évben mutatták be a Karc - szabad 
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ötletek színészekre és táncosokra c. darabot, mely társalkotói között első ízben 

tűnt fel Kövesdi László.  

2005-ben megszületett a Nylon revü – utcai performansz, majd a Lázár Ervin 

meséi ihlette Buddha szomorú– avagy ne mássz fel, mert leesel, már Dózsa 

Ákos táncos, és Peer Krisztián író, dramaturg közreműködésével, amelyben az 

alkotók folytatják a műfajok határainak tágítását. A következő évben 

bemutatták a Priznic – Laydown comedy ágy felvonásban majd a Szeánsz – 

aritmiás szívek klubja c. darabot. 

2007-ben mutatta be az Alibi – zenés-táncos kihallgatás másfél órában című 

produkcióját a Thália Régi Stúdióban Szantner Anna és Szabó Márta 

vendégszereplésével, mely a Thália Színházzal koprodukcióban készült. 

A Tünet Együttes 2008 februárjában a Trafóban mutatta be a Nincs ott 

semmi – avagy alszanak-e nappal az álmok című mozgásszínházi produkcióját 

az MTA SZTAKI médiatechnológiai csoportjának közreműködésével. Ugyanez 

év májusában a Merlin Energia Project keretében bemutatott Te szemét! - 

szabadtéri nagytakarítás és szennyesztrád a fogyasztói társadalom 

nemkívánatos melléktermékét, a szemetelést állítja középpontjába.   

Az együttes több neves külföldi és hazai fesztiválon szerepelt sikerrel, 

köztük a Szarajevói Színházi Fesztiválon (2006) és az Alternatív Színházi 

Szemlén (2005, 2006, 2008).28 

 

4.2.2. A „marketinges” és az arculat 

 

A Tünet Együttes 2006 nyarán kezdett el aktívan foglalkozni a PR-rel és a 

reklámmal, amikor a társulat vezetője, Szabó Réka már nem tudta ellátni az 

összes felmerülő feladatot, így az adminisztrációs és szervezési tevékenységek 

átkerültek a menedzser kezébe. Már korábban is érezték ennek szükségességét, 

de az idő, pénz és kapacitás hiány miatt nem került rá sor.  

 

                                                 
28 www.tunetegyuttes.hu 
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Az együttes arculata és logója az új menedzser felvétele után alakult ki, aki 

szemléletváltást követelt a társulattól. Az arculat kialakítása és a logó 

megtervezése egyre sürgetőbb lett. A logót a társulat egy festő barátja tervezte 

és az idő hiánya miatt bonyolult és összetett lett. A társulat vezetője szerint 

tükrözi a csapat szellemiségét, de fő hiányossága az egyszerű, letisztult forma 

és az előadóművészet, tánc, színház ábrázolásának hiánya.  

 

Az arculat kialakítása a névválasztással kezdődött, ezt megelőzően Szabó 

Réka társulataként ismerte mind a szakma, mind a közönség a csoportot. A 

társulat vezetője függetleníteni szerette volna saját nevétől és saját lábára 

állítani az ekkor már kész társulatot. A logót megtartották és arculatuk azóta 

sem változott. Miután az alapok elkészültek menedzseri nyomásra elkészítették 

a reklámanyagokat is.29 

 

4.2.3. Közönség 

 

Az alternatív színház újító szándékával, határ kereséseivel és átlépéseivel 

azoknak a rétegeknek nyújt szórakozási lehetőséget, akik nyitottak és maguk is 

keresik az új utakat és lehetőségeket, nem nyugszanak meg a hétköznapok 

állóvizében. Ez a hozzáállás leginkább a nyitottabb fiatal, felnőtt generációra 

jellemző, az értelmiségi, városi 18 – 35 éves korosztályra. Ők nem az otthonülő 

típusba tartoznak, hetente akár többször is eljárnak szórakozni, együtt élnek a 

város kulturális forgatagával. Nyitottak az innovatív, kísérletező, friss ötletekre, 

a közösség aktív részesei és általában szociális kapcsolataik szerteágazóak. 

A Tünet Együttes előadásai minden olyan embernek szólnak, akik nyitottak 

a nem hagyományos színházra, eljárnak szórakozni és találkoznak ezzel a 

körrel. Jelenlegi közönségük főleg értelmiségi fiatalokból áll, de akadnak 

középkorúak is, bár ez utóbbi korosztályt nehezebben érik el. 

                                                 
29 Szabó Rékával a Tünet Együttes vezetőjével készített interjú alapján 
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Visszajelzéseket a már említett hiányosságok miatt nem nagyon kapnak. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy alkalmazott reklámeszközeik a már meglevő 

törzsközönséghez jutnak el vagy azokhoz, akik ismerik a társulat nevét. 

Reklámtevékenységük eredményének mérésére csak rendszertelenül, 

kérdőíves megkérdezéssel tettek kísérletet, melyet az előadások előtt töltettek ki 

az arra vállalkozó nézőkkel. Ez alapján elmondható, hogy a közönség nagy 

része ismerősöktől, barátoktól szerzett tudomást az adott előadásról, illetve már 

járt korábban előadásukon. Néhány kivétel volt csupán, aki a szórólap alapján 

talált el a produkcióra.  

 

4.2.4. Hagyományos eszközök 

 

Céljuk az eszközválasztással, hogy minden oldalról elérjék lehetséges 

közönségüket.  

A nyomtatott sajtóban főleg az ismert kulturális magazinokban jelennek 

meg, mint a Színház vagy Táncélet. Ezekben társulati megkeresésre helyeznek 

el ajánlókat. Állandó médiapartnerük a Fidelio Súgó mellyel éves szerződésük 

van. Ennek keretében minden hónapban 1/3-os hirdetésük jelenik meg a 

programmagazinban. Csatornáik közül erre költik a legtöbb pénzt, azonban 

nincsenek meggyőződve a hatékonyságáról.  

 

A rádió és TV kis hangsúlyt kap kommunikációjukban. Főleg kulturális 

műsorokban szerepelnek, mint például a Kultúrház, azonban nagy problémát 

jelent számukra is, hogy a médiumokban egyre kevesebb a kultúrával 

foglalkozó műsor, és ezekbe a bekerülés így egyre nehezebb.  

 

Marketingkommunikációjuk alapját az internet, ezen belül is a társulat 

honlapja jelenti, mely az utóbbi évben vált sajáttá. A Tünet Együttes 

megszilárdulásával és megerősödésével merült fel az igény a saját térre, azt 

megelőzően az L1 Független Táncművészek Társulásával közös honlapot 

működtettek. 
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Az online térben főleg a szakmai oldalakon (tancelet.hu, kultura.hu) cikkek 

formájában, videó megosztókon (szinhaz.tv, vimeo) és kulturális portálokon 

(port.hu) szerepelnek. 

 

Negyedévente előadásaikról szórólapot készítenek, melyet az alternatív 

játszóhelyeken és szórakozóhelyeken helyeznek ki. Erre közös szerződésük van 

a Trafóval és más intézményekkel. Premierjeik előtt külön szórólapot 

készítenek az új előadásról illetve néhány előadásuk free card formában is 

megjelent. Bárki, aki segíteni szeretne nekik kihelyezheti szóróanyagaikat, ha 

elzarándokol a jegyeiket értékesítő Andrássy úti Font Antikváriumba. 

 

Sajtókapcsolataikat sajtólista alapján ápolják, melyen megtalálhatóak a főbb 

szakmai sajtó képviselői, a nagyobb hírportálok és kultúrával foglalkozó 

hetilapok (Magyar Narancs). Közönségükkel eseti jelleggel szervezett 

közönségtalálkozókon és havonta küldött hírlevelükkel tartják a kapcsolatot. 

Tapasztalataik alapján, azonban legnagyobb ereje a barátok és ismerősök 

által gerjesztett szájreklámnak, véleményeknek van és közönségük nagy része 

így talál el az előadásokra. 

 

4.2.5. Gerillák az utcán 

 

Marketingkommunikációjuk az utóbbi időben bővelkedett gerilla 

eszközökben. Ezek ötleteit egy Gerilla Marketing Konferenciáról merítették. 

Ilyen többek a között az illegálisnak számító járdareklám, melyet a társulati 

tagok az éj leple alatt fújtak fel. 

 

„ T e r m é k b e v e z e t é s ”  é s  N y l o n  r e v ü  

 

Az Alibi című előadásuk bevezetésére többször saját akciókat terveztek 

Budapest különböző szórakozóhelyein. A helyszínválasztás a meglévő 

közönséghez igazodva történt, a budapesti belváros több kultikus helyén - ,mint 
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a Szimpla Kert vagy a Szóda  - mutatták be rögtönzött előadásukat, mely után 

szórólapokat osztottak a társulat tagjai az ott üldögélőknek. 

A figyelemfelkeltő akciók több-kevesebb sikerrel jártak, igen eltérő 

fogadtatásban részesültek. Volt, ahol a hirtelen nézővé váló fiatalok figyelemre 

sem méltatták a szemük előtt zajló eseményeket, akadt azonban olyan hely is, 

ahol hatalmas sikerük volt.  

 

Az előadásokra felhívni a figyelmet nem csak külön akcióval, de magával a 

produkcióval is lehet. A bevásárlóközpontokba és aluljárókba kivitt, Nylon-

revü bemutató, mely egy bevásárlószatyrok és tejeszacskókból kialakított 

divatbemutató önmaga is előadás.  

 

T e  s z e m é t !   -  K a p c s o l á s  

 

A következő performansz abban különbözik az előbbi kettőtől, hogy 

bizonyos értelemben nem a társulat önálló produkciója. Az előadás a Merlin 

Energia Projekt felkérésére készült, mely egy 2008-ban indult, az energiát 

középpontjába állító eseménysorozat. 

„A Te szemét! - szabadtéri nagytakarítás és szennyesztrád a fogyasztói 

társadalom nemkívánatos melléktermékét, a szemetelést állítja a fókuszba. A 

zenés-táncos, pantomim elemekkel is operáló szabadtéri performansz ironikus 

formában közelíti meg a súlyos, globálisan megoldatlan társadalmi problémát, 

tükröt tartva az előadás nézőinek.”30  Az előadás egy köztér különböző pontjain 

felbukkanó „kommandó” vicces-megdöbbentő akcióiból áll: pl. etűdök a szemét 

újrafelhasználásának vicces módjairól, élő szemetes, akibe bele lehet szemetelni 

(ruhája teletömhető szeméttel), és aki „megtelve” táncra perdül, ill. etűdök, 

amik inkább filozófikusabb húrokat pengetnek. A nézők jelenlétükkel a 

performansz terének részesévé válnak, amely segíti az intellektuális, és lelki 

involválódást, a darab „üzenetének” közvetítését. A performansz olyan 

                                                 
30 A Te szemét! színlapja Forrás: 
http://www.tunetegyuttes.hu/index.php?page=repertoar_details&id=11&section=szinlap 
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Budapest csomópontjain került bemutatásra, mint a Moszkva tér és a Nyugati 

pályaudvar. 

 

Az előadás köztérre komponálása miatt már önmagában élő reklámnak 

tekinthető. A megszokottól eltérő utcakép felkelti az arra járók érdeklődését, 

megragadja figyelmüket. A mobilitásnak köszönhetően gyakorlatilag bárhová 

kihelyezhető a produkció. A megfelelő helyszínválasztással nagy tömegek 

érhetőek el, ezzel szóbeszédet indíthat, így alapját képezve a pletykának, mely a 

kiemelten fontos eszköz az alternatív produkciók reklámozásában. 

Az eseményhez kapcsolás különösen hatékony, mert a Merlin Színház 

közönsége abból az értelmiségi, fiatal, nyitott, a társadalmi problémákra 

érzékeny rétegből kerül ki, mely a Tünet Együttes közönségének is részét 

képezi, így a produkció beillesztése a társulat repertoárjába nem okoz 

nehézséget. A produkció, illetve a társulat nevének kapcsolása egy ilyen 

eseménysorozathoz pozitív képzettársítást eredményez, mely kihat a nézőkben 

eddig kialakult képre. Ezen kívül nézői rétegeket is elérhetnek, akik amúgy 

nyitottak az ilyen típusú megmozdulásokra, de eddig nem hallottak a 

társulatról. 
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4.3. Úttörők, új utak – Krétakör 

 

A Krétakör ma a legismertebb független színház az országban 

és ennek megfelelően kiépített kommunikációs bázissal 

rendelkezik. Bár a társulat 2008 nyarán megszűnt, a Krétakör 

stábja továbbra is működik és marketingtevékenységük aktív. 

 

4.3.1. A társulat 

 

„A kréta a mulandóság és az újjászületés metaforája: ha megrajzoljuk a kört, 

elkezdünk valamit, s mikor végeztünk, feltöröljük a krétaport magunk után. A 

kör az a spirituális tér, ahol a művész és a közönség találkozik.”31 

 

A Krétakör színházat Schilling Árpád alapította 1995-ben, amikor felvették a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező szakára. Kezdetben a Krétakörnek 

állandó társulata sem volt, Schilling minden új előadáshoz felkért színészeket, 

és maga rendezte a darabokat. A Színház 2000 óta működik saját, állandó 

társulattal és dolgozik a teljes évadban. Az egyetemről kikerülve az „alternatív 

életet” választotta a kőszínházi helyett, és ebben az azóta is állandó munkatársa, 

a Krétakör jelenlegi vezérigazgatója Gáspár Máté segítette. 

Első, már bemutatója előtt botrányos hírű előadásuk a NEXXXT volt, mely 

később filmként is megjelent, azonban a kritika és a szakma elutasította. 

Következő munkájuk, a Liliom fontos állomás, hiszen amellett, hogy sikert 

hozott egy rövid időre otthonra is talált a társulat a Thália régi stúdiójában, ahol 

így lehetőségük nyílt műhelymunkára.  

A 2001-ben bemutatott Woyczek-ből készített W-munkáscirkusz című 

előadásuk meghozza számukra a külföldi sikert is, több előadásukhoz is 

szponzorra lelnek a francia Patrick Sommier személyében.  A külföldi 

elismeréseket nem követi itthoni, a magyar szakmai sajtó szinte szó nélkül 

                                                 
31 Schilling Árpád Forrás: www.kretakor.hu 
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hagyja az előadást. A társulat egészén életére jellemző, hogy külföldön mindig 

nagyobb siker és visszhang kísérte, mint itthon.  

A szinte semmiből megrendezett, ám mégis sikeres Leonce és Léna után 

több idősebb színész is csatlakozott a társulathoz, mely így már 14 főre bővült 

és velük közösen készült el a kíméletlen gúnnyal kifigurázó Hazámhazám c. 

politikai revü. 

2003 nyarán egyedülálló kezdeményezésként a Művészetek Völgye keretein 

belül saját minifesztivált szervezte a balatonfelvidéki Monostorapátiban. A 

fesztiválon rengeteg kultúrprogram, sörsátor és focibajnokság mellett első ízben 

lép fel a társulat tagjaiból álló SzínészTáncZenekar. 

Következő előadásuk a Csehov művéből készült Siráj nem csak a társulaton 

belül eredményezett fejlődést, de a külföldi fesztiválokon túl végre az itthoni 

kritika is elismerte érdemeit. Ezt követte a Vidám Színpadon bemutatott 

Mizantróp, majd a 2004-es év elhozta a nem kis társadalomkritikával megáldott 

FEKETEországot, mely végleges formáját a Millenárisban nyerte el és később 

DVD formában is megjelent. 

2004/2005-ös évadban Mundruczó Kornél filmrendező érkezett a 

társulathoz és színre vitte a Niebelung-lakóparkot egy szokatlan helyszínen, a 

Budavári Sziklakórházban. Ez után még több vendégrendezést (pl.  Peer Gynt – 

Zsótér Sándor) élt meg a társulat A csillagász álma c. előadás megszületése előtt. 

A Színház 2006 őszén mutatta be Vlagyimir Szorokin A jég című hatalmas 

visszhangot kiváltó művét Mundruczó Kornél rendezésében, melynek önálló 

arculatot és honlapot is kreáltak (www.ajeg.kretakor.hu). 
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Ezt követte a Hamlet.ws, mely kísérleti jelleggel született: bár helyenként 

provokatív, iskoláknak készült, ahol előadás után a kamaszoknak lehetőségük 

volt elbeszélgetni a színészekkel. Itt kérték fel a hallgatóságot véleményük 

megírására és ezekből válogattak egy füzetbe, melyet az előadás végén – kisebb 

adományért cserébe – meg is kaphat a néző.  

A társulat utolsó közös előadását a Pesti Est műsorújság ihlette PestiEstit 

2008-ban mutatták be. A zenés-táncos divatbemutató-show nem csak nevében 

és tartalmában hordozza a műsorújságot, hanem a lap az előadás hivatalos 

szponzora is lett. 

Tagjai: 

- Csákányi Eszter 
- Láng Annamária 
- Péterfy Borbála 
- Sárosdi Lilla 
- Bánki Gergely 
- Gyabronka József 
- Katona László 

- Mucsi Zoltán 
- Nagy Zsolt 
- Rába Roland 
- Scherer Péter 
- Terhes Sándor 
- Tilo Werner 

 

2008 folyamán Schilling Árpád döntése nyomán a színtársulat működése 

átalakult, a hagyományos értelemben vett Krétakör Színház megszűnt, egyfajta 

alkotóműhelyként üzemel tovább, amely különböző művészeti ágak 

képviselőinek nyújt logisztikai lehetőséget, valamint teret ad az egykori vagy 

jelenlegi társulattagok önállóan futó elképzeléseinek is. 

„A Krétakör újrarajzolásáról van szó, egyfajta újrakezdésről." Radikális 

lépésre szánták el magukat, amely a hagyományos színháztól inkább az utcai 

művészetek felé visz, amely „a világon óriási ágazat, hatalmas kreatív ügy, csak 

nálunk azonosítják a gólyalábasokkal és a tűznyelőkkel. Vannak érvényesnek 

tűnő gondolataink, hogy mit lehetne a falakon kívül csinálni. Nálunk persze ez 

egy alapadottság, hisz soha nem voltunk igazán a falakon belül." 32 

                                                 
32 Az idézetek a Gaspár Mátéval készített interjúból származnak.  
In: A Krétakör – A Magánszínházak gazdálkodása. Színpad 2008. 3. szám  
Forrás: http://magyarszinhaz.hu/index.php?id=1818&cid=35283 
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A társulat feloszlott, maga a brand maradt: egy kisebb, Gáspár Máté által 

irányított, elsősorban projektmenedzselésre szakosodott csapattal, s egy 

szabadúszó művészekből álló holdudvarral, amelyet Schilling Árpád hív össze 

aktuális terveinek megvalósítására. Színházi előadások létrehozása és 

repertoárjátszása helyett egyszeri és megismételhetetlen public art 

(közösségteremtő művészeti) akciók tervezése, szervezése és kivitelezése a 

céljuk, melyek megvalósulási helye lehet bármilyen közösségi tér, lakott vagy 

lakatlan épület, egy falu, egy kerület, egy város Magyarországon vagy 

külföldön egyaránt. Schilling első ilyen jellegű kísérlete 2006. júliusában a 

kapolcsi Művészetek Völgye programjában bemutatott A csillagász álma c. 

nemzetközi projekt volt, amelyben a sokszínű kulturális fesztiválnak helyet adó 

falvak lakóinak életéből, sőt közreműködésével jött létre egy filozofikus 

fantázia-játék.   

 

4.3.2. A kommunikáció bázisa 

 

Kommunikációjukat évek óta tudatosan alakítják, működésüket fejlett 

marketingkommunikáció kíséri. Ennek legfőbb felelőse Gáspár Máté, a társulat 

ügyvezető-igazgatója és a szárnyai alatt tevékenykedő 6-7 fős csapat. A társulat 

nevét nem csak fizetett reklámtevékenységével, hanem aktív szakmai, 

strukturális kérdésekkel kapcsolatos megjelenésekkel is a köztudatba építette.  

 

4.3.3. Közönség 

 

1998 óta folytonosan öndefiníciós játékokban próbálják meghatározni 

magukat: „Voltunk már kényelmetlen színház, ügy színház, kikapcsolódás 

helyett bekapcsolódást nyújtó, stb." 33  Folyamatosan azt igyekeztek 

kommunikálni, hogy csak együtt sikerülhet, és nem a szórakoztató 

színházakban egyre inkább jelen lévő passzív nézői attitűdöt szolgálták ki. 

                                                 
33 Gaspár Máté In: A Krétakör – A Magánszínházak gazdálkodása. Színpad 2008. 3. szám  
Forrás: http://magyarszinhaz.hu/index.php?id=1818&cid=35283 
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4.3.4. Integrált kommunikáció - Szabadulóművészet 

 

A második, az immár újjászerveződő Krétakör 2009. március elejétől közel 

két hónapos, egymásra épülő fázisokból álló, különböző területek eszközeit 

használó, helyspecifikus eseményláncolat követésére hívott.  

A „Szabadulóművész” nem egy színházi előadás, nemis egy konkrét 

esemény, hanem egy olyan hosszúkifutású program, mely gondosan felépített 

és jól kidolgozott részekből áll össze és alakul teljes egésszé a következő 1-2 év 

alatt.  

Május 1.-vel zárult le a majd két hónapos budapesti eseménysorozat, 

melyben kiállítások, játékok, közös előadások és beszélgetések szerepeltek. A 

produkció egészét kidolgozott és felépített kommunikáció kísérte. 

 

A T L  m e g j e l e n é s e k  –  i l l e t v e  h i á n y u k  

 

Az eseményt főleg BTL eszközökkel és az Internet segítségével jutatták el a 

köztudatba. Plakátokat az események helyszínén (Gödör klub) helyeztek csak 

ki, „nem mertük nagyobb csinnadrattával meghirdetni, mert nem tudtunk 

volna mihez kezdeni, ha megjelenik több száz lelkes résztvevő. a Krétakör még 

mindig csak egy 10 fős stáb által terelgetett független színházból kinőtt csoport, 

nem vagyunk még készen százak "szórakoztatására"”34 

 

                                                 
34 Udvardy Dávid Forrás: kretakorblog.hu 
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I n t e r n e t  

„Virtuális otthonunkat az interneten voltunk kénytelenek fölépíteni"35. A 

Krétakör honlapja a legjobb színházi honlapok közé tartozik. Az Internet a 

Krétakör számára mindig is rendkívül fontos volt, hisz lényegében a 

kőszínházak „fizikai referenciapontját volt hivatott helyettesíteni"36. Honlapjuk 

sok apró részletből áll egésszé, ezzel üzenve, hogy valóságuk sok-sok kis 

részelemből tevődik össze, nincs egy meghatározó információ, hanem nagyon 

gazdag a tartalom, amelyet megpróbálnak a honlapon keresztül is eljuttatni. 

A Krétakör állandó honlapját helyettesítő blog, a kretakor.blog.hu 

folyamatosan tudósított az eseményekről. E mellett egy dinamikus és játékos 

microsite-ot hoztak létre a „Szabadulóművész” számára, melyen a produkció 

részleteiről tudhat meg többet az érdeklődő. Az újszerű, aktív bevonódást 

igénylő műértelmezést, hagyományosabb szerkezet felvázolása segíti elő, amit a 

www.szabadulo.kretakor.hu is tükröz. A honlap egyfajta sorvezető, amely 

illusztrációkkal, háttér-információkkal rendszeresen frissülve azok számára is 

érdekessé és követhetővé teszik a játékot, akik egyes lépéseiből esetleg 

kimaradtak. 

Az eseményekről folyamatosan tudósítanak a szakmai - (szinhaz.hu) és a 

nagyobb hír- (origo, index) és kulturális portálok (est.hu) illetve számos videó 

kering a neten az eseményhez kapcsolódóan (videa, youtube, vimeo).  

 

J á t é k  

Az események láncolatába beillesztve illetve azokat kísérve zajlott az 

Artploretarz elnevezésű csapatjáték, melynek résztvevői aktívan 

közreműködtek a folyamatok alkotásában. Erre a versenyre is külön honlap 

készült, ahová a játékosok kész feladataikat feltölthették és véleményezhették 

társaik munkáit.  

 

                                                 
35 Gáspár Máté Uo.  
36 Gáspár Máté Uo.  
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S a j t ó  –  é s  k ö z ö n s é g k a p c s o l a t o k  

Sajtókapcsolataikat aktívan ápolják, leginkább olyan eseményeket 

generálnak és szerveznek, melyek a közönség és a sajtó érdeklődését is felkeltik 

– pl. „berendezett” autók az Andrássy úton a Szabadulóművész nyitányának 

keretében -, így a legtöbb esetben őket keresik meg a sajtó oldaláról. 

Közönségüket nem passzív félként kezelik, ez látható abból is, hogy jelenlegi  

blog-os megjelenésük állandó kommentelésre ad lehetőséget, melyre szinte 

azonnal reagálnak és értékelik az érdemi hozzászólásokat.  

 

D M  

A Szabadulóművész 1. felvonásának 1. részéből (Temető) a 2.-ba (Rés) való 

eljutás egy szórólap leadásával volt lehetséges, melyen név és e-mail cím kellett 

szereplejen. Ennek segítségével juttaták el a szervezők az érdeklődők számára a 

további részek pontos adatait (helyszín és időpont), így szervezve turnusokba a 

közönséget. 

 

A Krétakör aktív kommunikációját és érdekes eseményeit nem hagyhatja 

szó nélkül sem a sajtó, sem a közönség, így a hírek generálásával és a buzz-

keltésével az Interneten és az utcán elérik, hogy marketingkommunikációjuk 

támogatja az állandó szájreklám. 

 

4.4. Hova tovább? 

 

Felmerül a kérdés, hogy a látott példák alapján merre vezet az út, merre kell 

ezeknek a társulatoknak folytatni munkájukat, hogyan találjanak problémáikra 

megoldást és ezzel javítsák marketingkommunikációjukat is. Ezt az összetett 

kérdést nem lehet egyszerűen megválaszolni. Ezeknek a problémáknak a 

megoldásához strukturális és szemléletbeli változtatásokra is szükség van, 

azonban mindenki a „maga háza táján” megteheti, amit megtud, annak 

érdekében, hogy javítson helyzetén. 
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A társulatok legfőbb problémái: 

- pénzhiány 

- kiszámíthatatlan jövő  

- nehezen elérhető célcsoport 

- fix játszóhely hiánya 

- kapacitás hiány 

- marketingszemlélet hiánya 

- kaotikus struktúra 

- társulaton belül 

- alternatív társulatok között 

- színházi szférán belül 

- csökkenő kultúrafogyasztás 

 

A következőkben ezekre a problémákra adható néhány választ gyűjtök 

össze, azonban nem célom társulat-vezetési illetve szervezési megoldási-

javaslatokat adni, csupán néhány lehetséges alternatívát felvázolni mellyel a 

marketingkommunikáció hatékonysága növelhető. 

 

4.4.1. Ismerd meg magadat és őket!  

  

Azaz elengedhetetlen a marketingszemlélet. Ezek a 

problémamegoldási javaslatok feltételezik, hogy a 

társulatoknál kialakult vagy kialakulóban van a 

marketingszemlélet, ugyanis e nélkül nem működhetnek hatékonyan és 

sikeresen a kialakuló versenyben.  

A legfontosabb a kommunikáció megkezdése előtt, hogy a színházak 

ismerjék meg társulatukat és előadásaikat. Ezeknek az átfogó, és beható 

ismerete nélkül sem szponzort találni, sem közönséget szervezni nem lehet, és 

minden további munka kárba veszhet. Ha ismerik az előadások gyengeségeit és 

a bennük rejlő lehetőségeket, akkor már a célcsoport és a szponzor számára 

fontos, eladható tulajdonságok is könnyen meghatározhatóak. 

nd

R
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Nem elég azonban ha a társulat ismeri belső értékeit, ismernie kell azt, 

akinek játszik, aki miatt nap mint nap színpadra lép, a közönségét. Már 

korábban láthattuk, hogy ma az egyik legnagyobb probléma a színház 

világában, hogy nem rendelkeznek a „szolgáltatók” semmilyen mért adattal 

közönségükről, mivel eddig nem készültek ilyen típusú felmérések és kutatások. 

Ilyen kutatás igen kis energia és pénz befektetésével készíthető. A közönség 

elérése az előadás előtt, után vagy annak szünetében a legegyszerűbb. 

Kérdezőbiztos segítségével vagy szórólap mellé adott nyomtatott kérdőívvel 

pár perc alatt hasznos információk birtokába juthatunk. A nézők az előadás 

előtt és után nyitottabbak és szívesebben kommunikálnak, mintha más 

időpontban próbáljuk elérni. 

 

4.4.2. Újíts, de ne dobd el a régit! 

 

Minden innovatív, gerilla és más eszköz mellett fontos, 

hogy a hagyományos eszközökön is kommunikáljanak a 

társulatok.  A célcsoportjuknak megfelelő szakmai és egyéb 

sajtóban, kulturális rádió és tv műsorokban való szereplés 

fontos, ehhez az aktív és ápolt sajtókapcsolatok nélkülözhetetlenek. Ahogy a 

Krétakör esetében láttuk a sajtómegjelenések nem kell, hogy hatalmas 

összegeket emésszenek fel, hiszen érdekes, figyelemfelkeltő eseményekkel – 

ezekre alkalmasak az utcai, gerilla megjelenések és a következőkben tárgyalt 

kapcsolások és akciók, melyekkel – generálható sajtómegjelenés. 

Ezen kívül elengedhetetlen, hogy építsenek saját honlapot, mivel 

színházépület nélkül ez mutatja társulatuk arculatát és kommunikációs 

lehetőséget biztosít a közönséggel fórumok és hírlevél segítségével. 

A szórólapok és plakátok a célcsoport által kedvelt helyeken illetve az 

előadások helyszínén szintén kísérjék a kommunikációt.  Azonban fontos, hogy 

minden eszközön azonos arculat, de eszközre alkalmazott kommunikáció 

szükséges. 
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4.4.3. Teremts márkát! 

 

A társulatoknak, mint az előadás-terméket előállító 

cégeknek saját arculatuk van, de előadásaik a legritkább 

esetben rendelkeznek saját arculattal. Persze minden 

előadásnak megvan a maga világa, de a 

kommunikációban ez nem jelenik meg. Legtöbbször a 

társulat arculati elemeiből és néhány előadásról készült fényképből rakosgatják 

össze a hirdetéseket és sajtóanyagokat. Az olyan előadás arculat, mint például a 

Krétakör Jég c. darabjának honlapja és egyéb megjelenései ma még 

egyedülállónak tekinthetőek a hazai piacon.  

Az előadások pontos ismeretével és arculatának megtervezésével mind a 

közönség, mind a szponzorok benyomásokat szerezhetnek arról, mit várjanak 

és a célcsoportok is pontosabban megcélozhatóak.  

 

4.4.4. Kapcsolódj be! 

 

Az előadások kapcsolása más területek eseményeihez és 

programjaihoz arra a jól látható tendenciára épül, hogy a 

társadalmi felelősségvállalás és a civil ügyek egyre jobban 

előtérbe helyeződnek napjainkban. Az alternatív színházat a rá 

jellemző állandó keresés és társadalomkritika igen alkalmassá 

teszi a civil ügyek felvállalására. 

Az ilyen társadalmi problémák kapcsán újabb pénzügyi források nyerhetőek 

el pályázatok formájában és lehetőséget nyújt akár az esemény szponzoraival 

való kapcsolatfelvételre és későbbi együttműködésre, emiatt segíthet a 

társulatok pénzhiányának csökkentésében. A társulatok az új területek 

megismerésével nemcsak látóterüket tágítják, de új kapcsolatokat is építenek, 

melyek akár későbbi együttműködéseket is lehetővé tesznek.  

A „kapcsolt vállalkozások” közös marketingkommunikációt tesznek 

lehetővé, ami költség- és energiatakarékos mindkét fél számára. Olyan 
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fórumokon és helyszíneken jelenhetnek meg, amelyekre nem lett volna esélyük, 

és lehetőséget nyújt nemcsak a saját közönség elérésére, de új rétegek 

megcélzására is.   

 

A társulatok előadásait témájuk alapján több civil kezdeményezéshez is 

kapcsolni lehet. Ezt láthattuk a Tünet Együttes Te Szemét! Produkciójánál is, 

melyet a Merlin Energia Projecthez kapcsoltak, ez azonban nem az egyetlen 

lehetőség. 

Ilyen téma lehet többek között a környezetvédelem, a túlzott fogyasztás 

vagy a szegénység. Az olyan állandó megmozdulások, melyek például a Föld 

Napja kapcsán kerülnek megrendezésre –Critical Mass stb. – biztos pontot 

jelenthetnek, melyekkel tervezni is lehet. A Vegyél vissza! Programsorozat 

például egész évre összegyűjti azokat az eseményeket, melyek valamilyen 

szempontból a klímaváltozáshoz köthetőek. Ezeket végigböngészve több 

csoport, esemény, megmozdulás található melyhez kapcsolódni lehet. Hasonló 

lehetőséget találhatnak a Tudatos Vásárlók Egyesületének programjai között, 

melyek az átgondolt fogyasztásra és odafigyelésre sarkallnak így akár a Tünet 

Együttes Nylon Revü című előadása is beilleszthető. 

 

4.4.5. Csináljátok közösen! 

 

A közös munka és kommunikáció előnyei nemcsak a civil 

szféra más szereplőivel, de színházi társulatok illetve 

együttesek, zenekarok összekapcsolásával is kiaknázható.  

Ilyen összekapcsolás például a Honvéd Együttes Mi a 

Szerelem? című előadása, melyben a Zuboly zenekar zenél, annak koncertjével, 

amit meg is valósítottak a Gödör Klubban. Azonban az ebben rejlő lehetőségek 

kiaknázatlanul maradtak, mivel nem kísérte az eseményt közös kommunikáció.  

Sok társulatnak vannak külföldi kapcsolatai, azonban ezeknek a 

kihasználtsága is igen alacsony. Az aktív külföldi kapcsolatok új pénzügyi 
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csatornákat jelenthetnek, de ezen felül menedzsment és 

marketingkommunikációs tanulási lehetőséget is nyújthatnak.  

 

4.4.6. Vidd el nekik! 

 

A hatalmas reklám-zajban nehezen elérhető közönség 

figyelmének felkeltéséhez az egyszerűen kihelyezett 

szórólap vagy plakát már nem elég. A közönséghez oda kell 

menni, meg kell bökni, hogy „hello, itt vagyunk, figyelj 

ránk!” és együtt kell vele dolgozni. 

Ennek egyik záloga a közönségkapcsolatok aktív ápolása és menedzselése, 

aminek alapegysége a rendszeres kapcsolattartás hírlevél segítségével. Ez 

tovább mélyíthető a közösségi portálokon kialakított klubokkal, és az azokba 

való meghívásokkal. Ezek a hagyományos szájreklám vagy propaganda 21. 

századi eszközei, amik azért alkalmazhatóak jól, mert ugyanúgy működnek 

mint szóbeli társaik. Ezekre az eseményekre, ha ismerős ajánlja – facebookon 

belinkelve, e-mailben elküldve vagy egy baráti borozáskor szóban – sokkal 

inkább elmegy a néző, mintha máshol látja. 

 

A közönséggel való kapcsolattartás nem csak marketing szempontból, 

hanem az előadás szempontjából is fontos. Az interaktivitás amúgy is jellemzi 

ezeket a társulatokat, ezért marketingkommunikációjukban is fontos, hogy 

helyet kapjon.  Erre alkalmasak az előadások utáni közönségtalálkozók, melyek 

olyan fórumot jelentenek, ahol nemcsak a társulat kaphat fontos 

visszajelzéseket az előadásról, hanem marketingkutatás céljára is felhasználható. 

Ekkor a közönség könnyen elérhető, hiszen már a helyszínen tartózkodik és 

azok, akik ott maradnak az előadás után, valószínűleg szívesebben válaszolnak 

is kérdésekre. 

Így információ szerezhető a közönségről anélkül, hogy hatalmas 

pénzösszegeket és energiákat kellene megmozgatni. Meg kell azonban oldani a 
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helyszín hosszabb idejű bérlését esetleg nyitvatartását és a társulat tagjainak is 

fel kell áldozniuk saját idejükből. 

 

A közönség közelébe jutás nem csak úgy lehetséges, ha virtuális közegben 

odamegyünk hozzá vagy megvárjuk míg ő jön oda hozzánk. A produkciók – 

amennyiben alkalmasak erre – elvihetők oda, ahol a potenciális néző van. Ilyen 

potenciális néző lehet az a fiatal, értelmiségi réteg, aki a tapasztalatok szerint 

látogatja ezeket az előadásokat. Így adja magát – ,ahogy azt több társulat is 

alkalmazza már - ,hogy egyetemekre, iskolákba szervezzék ki előadásaikat. Ez 

legegyszerűbb tematikus alapon, ahogy a Tünet Együttes Véletlen c. előadása 

alternatív matematika - vagy a Krétakör Hamlet.ws előadása magyar órára 

elvihető.   
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5. ÖSSZEGZÉS 

 

Dolgozatomban megpróbáltam átfogó képet nyújtani a magyar alternatív, 

független színjátszás helyzetéről és marketingtevékenységéről. Jól látható, hogy 

a magyar színházi életnek ez a kiemelkedő, de sajnos kevésbé megbecsült 

területe még csak gyermekcipőben jár marketingkommunikáció terén. 

Vannak azonban követhető és követendő kivételek, melyek segíthetik a 

területen működőket, hogy sikeresebben kommunikáljanak ne csak 

előadásaikkal, de azok reklámozásával is. Ezeknek az utaknak az összegzésére 

és felvázolására tettem kísérletet.  

A társulatok láthatóan felismerték a marketingszemlélet fontosságát és jól 

látható az a fajta evolúció, melyen végigmennek marketingtevékenységük 

kialakításakor.  Azonban ez a szemlélet még nem általánosan elterjedt és ahhoz, 

hogy a jövőben versenyképesek maradjanak ezek a társulatok erre 

mindenképpen szükség van.  

A független, alternatív társulatok már felmutattak nem kevés eredményt, de 

ezek még nem társultak megfelelő kommunikációval, így ha ezt a területet 

megfelelően fejlesztik minden szempontból sikeresebb jövő előtt állnak. 
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8. MELLÉKLETEK 

Színházi támogatások – 2006 

Cél/Forrás Támogatási cél, program 2006. évi 

támogatások 

3.946,0 M Tárcaszínházak 

támogatása, mely nem 

tartalmazza a Magyar 

Állami Operaház 5.307,4 

millió Ft-os támogatását.  

A Nemzeti Színház Rt., a Nemzeti Táncszínház 

Kht., a Pesti Magyar Színház, a Budapesti 

Kamaraszínház Kht. és a Játékszín Kht. támogatása 

 

Összesen 10.810,0 M 

Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9.479,7 M 

Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 M 

Szabadtéri színházak pályázati támogatása 300,0 M 

Nemzetiségi színházak pályázati támogatása 111,0 M 

Színházi vállalkozások, alternatív színházi 

műhelyek pályázati támogatása (közöttük a kiemelt 

műhelyek is) 

345,0 M 

Helyi önkormányzatok 

színházi támogatása  

(a 2005. évi CLIII. 

törvény 7. számú melléklete 

alapján – a 

Belügyminisztérium kerete) 

Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek 

pályázati támogatása (közöttük a kiemelt műhelyek 

is) 

187,0 M 

Összesen 190,0 M 

Katona József pályázatok 50,0 M 

Örkény István drámaírói ösztöndíj 5,0 M 

Weöres Sándor bábprodukciós pályázat 12,0 M 

Bábszínházak művészeti tevékenységének 

kiegészítő támogatása 

30,0 M 

Színházszakmai eszközfejlesztési pályázat 

befogadó színházak részére 

35,0 M 

Pályázatok, 

ösztöndíjak 

Halász Péter ösztöndíj külföldi tanulmányutak 

támogatására 

8,0 M 

Színházi fesztiválok 

támogatása 

Többek között: Pécsi Országos Színházi 

Fesztivál 

70,0 M 

Szakmai díjak Hevesi Sándor-, Gobbi Hilda-, Gábor Miklós-, 

Szép Ernő-, Soós Imre-díjak, Színikritikusok díja  

2,5 M 

Összesen:  15.018,5 M 
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A Föld Színház Nemzetközi Színházi Műhelyének összefoglalója és a színház 

honlapja (Forrás: www.foldszinhaz.hu)
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A Tünet Együttes Katasztrófa Maraton c. előadásának és 2009. augusztus - 

január programjának szórólapja (Forrás: Tünet Együttes) 
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A Tünet Együttes Priznic c. előadásának szórólapja (Forrás: Tünet Együttes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tünet Együttes 1/3-os hirdetése a FidelioSúgóban  

(Forrás: FidelioSúgó 2009/1) 
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A Krétakör Szabadulóművész apológiája c. programjának microsite-ja  

(Forrás: szabadulomuvesz.kretakor.hu) 
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A Krétakör blogja (Forrás: kretakor.blog.hu) 
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