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ről várja a megoldást. Így az önkormányzat pro-
minens képviselőinek, illetve hivatalnokainak
válláról levétetik majd a felelősség.

A helyzet kikényszerít a színházi szakmában
is egy - az önkormányzat által is sugallt - gon-
dolkodást: a túlélés ára az, hogy valamelyik
szín-házat feláldozzuk, de melyik is legyen az? A
kölcsönös szolidarítás eddig még lehetővé tette,
hogy ne válaszoljunk a kérdésre, de árulkodó,
hogy a helyzet romlásával egyre többször
tesszük föl magunknak és egymásnak a
kérdést... pedig túlélni csak együtt lehet.

Mit tettek, mit tehetnek a színházak a kialakult
helyzetben, a túlélés érdekében? Nyilván növelik
bevételeiket. Lássuk először a jegybevételek
alakulását. Az 1990-es normatív finanszírozás
ellenérdekeltséget szült. Mivel a legfőbb mutató a
nézőszám volt, minden színház arra törekedett,
hogy minél több nézője legyen bármilyen áron,
akár áron alul is. Nem csoda tehát, ha ezek után
a jegybevételnek a nyolcvanas évek közepe óta
tartó egyenletes növekedése megállt.

Az önkormányzati színházak jegybevétele
(millió Ft):

Év 1986 198
7

198
8

1989 199
0

1991 1992

Főváros 158 167 189 192 187 234 310

Vidék 65 73 84 89 95 123 153

Összesen: 223 270 273 281 282 357 463

Ugyanebben az időszakban a színházak je-
lentősebb szponzori támogatáshoz jutottak, így
összességében bevételeik általában jelentősen
növekedtek. A szponzoroktól, illetve a színház
saját vállalkozásaiból származó bevételnek
azonban természete az esetlegesség, s így a ha-
gyományos intézményfinanszírozásban szere-
pük szükségszerűen csekély. Egyetlen színház
működése sem épülhet ilyen bizonytalan forrá-
sokra, viszont bármilyen kis plusz összeg is nö-
veli a színházi gazdálkodás mozgásterét. A
szponzorálással kapcsolatos illúziók gyorsan
szertefoszlottak. A fenyegető bankcsődök, a bu-
kott szponzorált produkciók, az adójogszabályok
kedvezőtlen alakulása, a színház mint szűk körű
és „kis felületű" reklámhordozó együttesen
helyére tették a dolgot: a szponzorálás sok ener-
gia árán viszonylag kevés eredményt produkál,
sőt, sok esetben éppen nem a művészi értéket,
hanem a tömegfogyasztásra szánt szórakoztató
terméket támogatva csak mélyíti a színházi élet
egyik feszítő belső ellentmondását.

Marad tehát a színház számára az egyetlen
„biztos" bevételi forrás, a jegybevétel. 1992-ben a
színházak többsége jelentősen növelte jegy-
bevételét. Ezen a ponton azonban újabb ellent-
mondásba ütközünk. Teli nézőteret csak olyan
helyárakkal lehet biztosítani, amelyet a közön-
ség még meg tud fizetni. Kettős kívánalom fogal-
mazódik meg: legyen tele a nézőtér, és le-

gyen tele a kassza is. Viszont az olcsó helyár
nézőt hoz, a drága jegy pedig bevételt. Ez már
igazi kereslet-kínálat viszony; a piacgazdaság
ezen a ponton végleg megvetette a lábát.

Még egy dologgal szembe kell nézni. A sta-
tisztikák azt bizonyítják, hogy a színház nem
vesztette el közönségét, a színház sikeres. Örök
igazság, hogy üres nézőtér előtt nem lehet ját-
szani, de örök kétség, hogy igazol-e bármit is a
zsúfolt nézőtér. Valószínűleg csak annyit, hogy
az előadás megszabott árán elkelt. S a lényeg,
az, hogy e megszabott ár mekkora lehet, ma el-
sősorban a támogatás mértékén múlik. Nem
részletkérdés természetesen, hogy a támoga-
tást milyen technikával osztják el, hogy az intéz-
mény mennyire képes hatékony és tervszerű
munkára, hogy színész, rendező, tervező milyen
írott és íratlan szabályoknak rendelődik alá stb. A
jelenlegi struktúrában a finanszírozásból kivonu-
ló állam nem a színházat bünteti meg, hanem
polgárát hagyja cserben.

Felvethető az is, hogy miért nem kezdemé-
nyezte a szakma a változásokat, miért kénysze-
rül immár több mint egy évtizede folyamatosan
apologetikára, a fennálló permanens védelmére.
Könnyű lenne azt válaszolni, hogy nem ez a dol-
ga, sőt éppenséggel kötelessége megakadá-
lyozni azokat a meghirdetett változásokat, ame-
lyek csak a jelenlegi struktúra szétrobbantását
célozzák meg. Helyesebb talán úgy feltenni a
kérdést, volt-e, van-e olyan valóságos alternatí-
va, amelyet megragadva megkezdődhetett vol-
na az intézményrendszer átalakítása. Szomorú-
an kell megállapítani, hogy ebből a szempontból
a helyzet lényegesen nem változott 1989-hez
képest. A hagyományos intézményrendszerben
költségvetési intézményként működő színházak
„átalakulásának" egyetlen lehetséges útja a

Azok számára, akik ismerik a színházak
gazdasági helyzetét, nem meglepő, hogy
napjainkban a színházak vezetőinek töbsége
támogatókat keres. A pénz reál-értékének
folyamatos csökkenése, az infláció, az
emelkedő anyagárak, a növekvő munkabérek
az elmúlt három-négy évhez képest akár
többszörösére növelhetik egy-egy produkció
költségeit. Az a színház, amely ragaszkodik már
elért működési színvonalának és nézőinek
megtartásához, kénytelen külső forrásokat ke

megszűnés. Aki ma színházban dolgozik, ponto-
san tudja, hogy a kijelentés nem azért ilyen, kate-
gorikus, mintha a színházak vezetői, dolgozói
gyávák volnának, s nem mernék meglépni a nye-
rő lépést Ha ugyanis volna ilyen akkora saját te-
hetetlenségüket is egyre nehezebben viselő ön-
kormányzatok kezdeményezték volna az átala-
kulást, s ekkor - tehát valóságos alternatíva
esetén -•-- fel sem merülne, hogy a színházi szak-
ma képes lenne ezt megakadályozni. Az elmúlt
évek gyakorlata éppen azt bizonyította, hogy a
progresszív változások (a joghézagok kihaszná-
lásával, a jó ütemben indított kezdeményezé-
sekkel, vállalkozásokkal, ügyeskedéssel) a szín-
házaknak köszönhetőek, s nem minisztériumok,
önkormányzatok koncepciózus munkájának. Ha
leltárba vesszük, mit kaptak a színházak a nyolc-
vanas évek közepétől a mindenkori „felsőbbség-
től", ugyancsak imponáló csomagot kapunk. Volt
személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási
járulék, ÁFA, pénzügyi szigorítás (többször), kul-
turális járulék, közalkalmazotti törvény, s mindez
megtámogatva egy viszonylag magas infláció-
val. Beképzeltség nélkül kijelenthetjük, hogy ha
mindmáig nem zártak be egyetlen színházat
sem, akkor ez csak annak köszönhető, hogy a
színházak meglepő alkalmazkodóképességről
tettek tanúbizonyságot, s a színházi gazdálko-
dás összehasonlíthatatlanul hatékonyabb lett.

Egyre bizonyosabb, hogy a közeljövőben újra
ki kell jelölni, meg kell találni a színház helyét az
átalakuló struktúrákban. Ebben a szakma part-
ner lesz akkor, ha pregnánsabban fogalmazód-
nak majd meg a kultúrpolitikai szándékok, kiraj-
zolódik az államháztartás reformjának iránya, és
kiteljesedik a nonprofit szféra szabályozására
hivatott törvényalkotás. Erre a kabátra már
lehetne egy gombot varrni.

resni a hiányzó összeg pótlására. A
szponzorvadászat folyamán a színház, akarva-
akaratlanul, piaci körülmények közé kerül, hiszen
a színházat „el kell adni" egy olyan helyzetben,
ahol a kultúra potencionális támogatóinak
száma csak töredéke a kérelmezők százainak.
Jelenleg két budapesti színháznak van
kizárólagos szponzora: a Postabank a
Vígszínházat, az OTP Bank a Radnóti
Színházat támogatja. Milyen üzletpolitikai
megfontolásból érdemes színházat szponzo-
rálni?

JUHÁSZ SÁNDOR

SZPONZORT, DE HOGYAN?



AZ ÚJJÁÉPÍTETT VÍGSZÍNHÁZ KIZÁRÓLAGOS SZPONZORA AZ OTP BANK
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Béni Gyöngyi, az OTP Bank Marketing Főosz-
tályának főelőadója:

- Az OTP Bank sok egyéb szempont mellett
főleg azért választotta a Radnóti Színházat:, mert jó
és minőségi színháznak tartja, és a mai helyzetben
olyan sok a kulturális szponzorálást igénylők szá-
ma, hogy nem jut pénz nagyobb színház kizáróla-
gos támogatására. A Radnóti azon kevés buda-
pesti színházak egyike, amely a maga közcinségé-
ről komoly szociológiai felméréseket készített.
Célpiacunk sok szempontból megegyezik; a
Radnóti közönségével. Ez is fontos oka annak,
hogy ezt a színházat választottuk.

Murányi Róbert, a Postabank Marketing Igaz-
gatóságának ügyvezető igazgatója:

- A Postabank hosszú távú szponzorálási
koncepcióval rendelkezik, ebben megjelölte azo-
kat a területeket, amelyeket támogatni kíván. Ilyen
terület a kultúra, ezen belül a színház. Bankunk az
elmúlt években támogatott színházi előadásokat,
de úgy gondoltuk, hogy ezen a téren sokkal jobban
segíti a bank imázsának javulását, ha egy
színház-ra koncentrálunk. Egy olyan színházra,
amelyet a szakma és a közönség egyaránt
elismer, és amely elfogadja a bankot, hiszen ez
kétoldalú kapcsolat. Számunkra fontos, hogy
olyan színházzal kapcsolódjon össze a nevünk,
amelyik műsorpolitikájánál fogvok sok nézőt
vonz.

- Hogyan illeszkedik bele az OTP marke-
tingstratégiájába a színházi szponzoráció?

B. Gy.: Színházi területen az OTP eddig csak
produkciókat támogatott. Most, kísérlettképpen,
valami újba fogtunk. Olyan konstrukciót próbá-
lunk kialakítani, ami mindkét fél számára
előnyös. Természetesen az így befektetett
összegnek reklámban, presztízsben valamilyen
módon meg kell térülnie. Egyre több olyan szol-
gáltatási konstrukciónk van, amelyet el kell adni
egy olyan piacon, ahol a bankok közötti verseny
egyre élesebb. A fogyasztó megnyeréséhez a
közvetlen reklámon kívül a szponzorálást is fel-
használjuk. Olyan művészi tevékenységeket tá-
mogatunk, amelyeknek hallgatósága, nézőkö-
zönsége megegyezik a bank célcsoportjával. A
kizárólagos szponzor szerepét azért vállaltuk,
mert ez jobban megfelel a bank érdekeinek. Vé-
leményem szerint a színház is jobban jár, hiszen
előre tudja, milyen összeggel kalkulálhat az
adott évadra. A bank szempontjából is előnyös,
hogy nem ingoványra építi marketingtervének
egyes elemeit, hanem hosszú távra tervezhet. A
szponzorálás üzleti alapon áll, aminek egyik fon-
tos eleme a reklám. A színházon keresztül érjük
el a fogyasztóinkat, és nem mindegy, hogy csak
egy produkcióban vagyunk-e jelen az adott szín-
házban vagy folyamatosan, egész évadon át. Ha
jól végezzük munkánkat, akkor az adott színház
neve és előadásai összekapcsolódnak az OTP
Bank nevével. Ha sikeresen választom meg a
partnert, akit támogatok, akkor ráépíthetem a

reklámfilmet, a PR-tevékenységet és sok min-
den egyebet, ami erősíti a bank imázsát.

- A Postabank mit vár el a támogatásért cse-
rébe a Vígszínháztól?

M. R.: Ez a kérdés szorosan hozzátartozik ál-
talános szponzorációs elveinkhez. Magyaror-
szágon a szponzorok közül sokan szerződésben
kötik ki: a szponzorált viselje a mezén, a ruháján
a támogató emblémáját, a sajtóban nyilatkozva
említse meg a támogató nevét stb. Ez a szponzo-
ráció elég kezdetleges foka. Természetesen bi-
zonyos esetekben mindezeket ki kell kötni, de a
színháznál mása helyzet. Ami esetünkben
alapvető elvárás, hogy a Vígszínház továbbra is
olyan színvonalas legyen, hogy jó híre javítsa a
bank imázsát, és szervesen kötődjék hozzá. A
szponzorálásnak szinte közhelyszámba menő
jelmondata, hogy tégy jót, és beszélj vagy be-
széltess róla. Azt azonban nem szabad elvárni,
hogy csak a támogatott tegyen meg mindent a
támogatás tényének megismertetésére. Szer-
vesen beépítjük marketing-, illetve reklámter-
vünkbe azt a tényt, hogy a Vígszínházat támo-
gatjuk, és ezt közhírré is tesszük. Különböző
reklámfilmeket készítettünk, ahol elmondjuk,
hogy a Vígszínház működését a Postabank
támogatja. Természetesen mi is élünk a
klasszikus eszközökkel: bankunk neve ott van a
Vígszínház és a Pesti Színház plakátjain.
Minden egyes szponzoráltunkról külön
médiadossziét vezetünk, ezeket kielemezzük, és
ha valami nem tetszik, meg-mondjuk és
változtatunk. A goodwill nagyon fontos egy cég,
főleg egy bank tevékenységében, hiszen a
pénzügyi szolgáltatás bizalmi szolgáltatás. Egy-
egy sikeres szponzorálás rengeteget javíthat a
bank megítélésén.

- A fentiekből láthatóan a színház alkalmas
arra, hogy nyilvánosságot biztositson olyan, rek-
lámozni akaró vállalkozás számára, amelynek
fontos, hogy működésének társadalmi
megítélése pozitív legyen. Az itt említett két
példa is bizonyítja, hogy nem reménytelen
vállalkozás a színházak számára sem olyan
szponzort találni, amellyel hosszú távú
együttműködést alakíthatnak ki. Ennek
eléréséhez azonban alapvető követelmény,
hogy a színház hatásos marketingte-
vékenységbe kezdjen.

M. R.: Napjainkban a színházak működésé-
hez szervesen hozzátartozik a marketingtevé-
kenység - a külföldi gyakorlat ezt jól példázza.
Boldog lennék, ha a magyarországi
színházakban lenne marketinggel foglalkozó
munkatárs, de sajnos nincs ilyen. A magyar
színházvezetők többsége nem ért a
marketinghez, hiszen ők elsősorban művészek.
Ezért a színházaknak olyan munkatársakat
kellene alkalmazniuk, akik egy-formán járatosak
a marketing és a színház területén. Ma a
színházak marketingtevékenysége nagyon
alacsony nívón áll. Nagyjából abban merül ki,
hogy szponzoráció iránti kérelmeket írnak

több helyre, és így próbálnak pénzt összegyűjte-
ni. Sok esetben ez célravezető is lehet, hiszen
Magyarországon a vállalatok többségének mar-
ketingmunkája sem áll magas színvonalon. Ren-
geteg olyan személyes kapcsolat van, amelynek
révén lehet támogatást szerezni. De ahol komo-
lyabb és fejlettebb a marketingtevékenység, ott
nagyon jól tudják, hogy a szponzoráció nem
egyoldalú kapcsolat. Nem zárul le azzal, hogy
egy cég odaadja a pénzt a színháznak, és el-
megy arra az öt előadásra, amelyre tiszteletje-
gyet kap. Ha csak ennyi telik tőle, akkor pénze
jelentős részét kidobta az ablakon. A
szponzorálás tényét nem elég egyszer
nyilvánosságra hozni, hanem folyamatosan a
köztudatban kell tartani - sajnos ez nem szokott
megvalósulni. Véleményem szerint hatmarosan
Magyarországon is el-jutunk oda, hogy a cégek
egy szponzoráció kapcsán feketén-fehéren ki
tudják számítani, hogy mekkora összeg térül
meg imázsuk javulásában, szolgáltatásaik
igénybevételében vagy a forgalmuk
növekedésében. A színháznak olyan mar-
ketingpolitikát kell folytatnia, amely vonzó a tá-
mogatók számára. Ez a tevékenység több kérő-
levelek írásánál.

Marketingtevékenységet nemcsak a Broadway
profitorientált színházai folytatnak, hanem
például a Iondohi Nemzeti Színház is. Erre azért
érdemes a figyelmet felhívni, hogy a hazai szín-
házak se pusztán szponzorszerző eszközt lás-
sanak a marketingben, hanem új lehetőséget a
közönséggel, a társadalommal való kapcsolatuk
alakítására.

Fiatal kritikusok szemináriuma

A Színházkritikusok Nemzetközi Szövetsége
az idén is megrendezi a Fiatal Kritikusok Sze-
mináriumát.

A jelentkezés feltételei: némi szakmai
gyakorlat, alapos, szemináriumi munkára al-
kalmas angol vagy francia nyelvtudás. A je-
lentkezésnél előnyben részesül, akit szer-
kesztője ajánl, és aki még nem vett részt ko-
rábbi AICT-szemináriumon.

A szeminárium helye: Chicago (USA)

Időpontja: 1994 ősze
Az eddigi gyakorlat szerint a hallgatók költ-

ségeit (színházjegy, szálloda, ellátás) a meg-
hívd fél fedezi, de az útiköltséget a jelentke-
zőnek vagy lapjának kell vállalnia.

Fiatal kritikusok meghívását tervezik 1995
májusában Londrinába (Brazília), Törökor-
szágba (Isztambulba vagy Izmirbe) és
Moszkvába is.

Az érdeklődők keressék meg Földes An-
nát a 142-8148-as telefonszámon. (Bálint
György Újságíró Iskola, VI., Andrássy út 101.)


