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Beszéljünk a propagandáról

Sajtóvitákon, ankétokon, a színházi élet minden
zárt és nyilvános fórumán, szakemberek között és
a széles nyilvánosság előtt folyik immár évek óta
visszhangos és aggodalmaskodó eszmecsere
színházaink látogatottságáról, kultúrpolitikai,
társadalmi hatásairól. Ezzel szoros
összefüggésben minden vitatkozó eljut a szín-házi
propagandáig, ostorozza vagy ösztökéli.

A színházi propaganda - ebben mindenki
egyetért - nélkülözhetetlen. Mai állapotáról,
szerepéről, intenzitásáról azonban megoszlanak a
vélemények. Mást hiányol Komlós János a
Népszabadságban megjelent „Hogy állunk a
közönséggel ?" című sorozatában, megint mást a
Népszava, más a panaszuk a fővárosi, más a vi-
déki színházainknak s az egyes színházi propa-
gandával foglalkozó szervezeteknek.

A színházi propaganda fogalmától elválaszt-
hatatlan a közönségszervezés - de mint fontos,
önálló társadalmi tevékenység, külön vizsgálatot
érdemel. Most csak a szűkebben értelmezett,
kifejezetten színházi propagandával foglalkozunk.
S ennek jelenlegi rendszerében kettéválik
általában a színházak országos propagandája és a

színházaknak egyes előadásaikat népszerűsítő
tevékenysége.

A Színháztudományi Intézet keretében 1966.
utolsó negyedévében kísérleti jelleggel, 300 000

forintos költségvetéssel kezdte munkáját az
Országos Színházi Propagandacsoport. r967-ben
már 700 000 forintot fordíthatott általában a
színházművészet, a színházlátogatás propagálá-
sára s ezen belül a színházi információ kiterjesz-
tésére. 1968-ban csak 480 000 forintból gazdál-
kodtak.

Mire fordítják, hogyan kamatoztatják kultúr-
politikai céljaink érdekében ezt az összeget,
milyen tevékenységet végez tulajdonképpen ez a
mindössze egy egész és egy fél állású dolgozót
foglalkoztató „csoport" ?

Közreműködésével a televízió rendszeressé tette
Gong, később Körkép című műsoraiban az
országosan színházi eseménynek tekinthető
produkciók, propagálását. E műsorokban -
helyesen - egyenrangúan szerepelnek a fővárosi
és vidéki színházak. A TV-Híradó és a TV jelenti
felvételein bemutatott színházi eseményeket
illetően annál több a kívánnivaló: bár a
propagandacsoport munkatervében szerepel, hogy
koordinálja a televízióval a kamera elé kerülő
jelenetek kiválasztását, vagy nem érvényesítik
kellő körültekintéssel ezt a tervet, vagy a
„koordinálás" ez esetben csak puszta admi-
nisztrációt jelent. Tény ugyanis, hogy a propagált
jelenetek, színpadi epizódok rossz kiválasztásával
nemhogy kedvet ébresztenének a közönségben, az
unalmas, színtelen részek rossz fény-és
hangeffektusokkal történő közvetítése egyenesen
elriasztja az embereket a darabtól. Több gondot
kellene fordítani arra, hogy a „kínált" darabok
legizgalmasabb, látványos, figyelem-keltő
részleteit közvetítsék - méghozzá zavaró technikai
momentumok nélkül.

A rádió kultúrpolitikai és aktuális osztálya a
Színházi Propagandacsoport tájékoztatása alapján
állítja össze havi színházi terveit. A rádió színházi
propagandája magában foglalja a különféle
kritikai jegyzeteket, vitákat is. De szóvá kell
tennünk a rádiónak egy új, a színházak által
különösen sérelmezett intézkedését: az utóbbi
időben felemelték a hirdetési díjakat, s előállt az a
helyzet, hogy reggelenként csak annak a néhány
színháznak a műsorait hozzák a hallgatók
tudomására, amelyik ezt a magas összeget meg
tudja fizetni . . . Az új gazdasági mechanizmus
elveinek ilyen alkalmazása ellentmond
kultúrpolitikánknak.

A Propagandacsoport a filmhíradó színházi
riportjaihoz anyagilag is hozzájárul. Jórészt en-



nek köszönhető, hogy a mozik egy-egy kultúr-
politikailag is fontosnak tartott színházi pro-
dukciót havonta kiemelten propagálnak, a korábbi
sovány, villanásszerű filmfelvételekkel szemben.
A filmhíradó a legjobb jelenetek köz-vetítésével
kedvet ébreszt a közönségben a darab
megtekintésére. Miért nem tudják ezeket az
elveket érvényesíteni a televízió felvételeinél is ?

Ez a szerv látja el havonta eseménynaptárral a
kommunikációs központokat és orgánumokat.
Nem a színház helyett - a színházért gondoskod-
nak arról, hogy minden orgánum megkapja az
általános tájékoztatást. Az MTI fotoszolgálatának
igénybevételével a csoport a SZOT-tal kötött
szerződése alapján 50 kijelölt fővárosi üzemben,
intézményben, művelődési objektumban
„Színházi híradó" tablókat helyez el. Nép-szerű a
csoport évente háromszor kiadott szín-házi
rejtvényfüzete, amelynek amellett, hogy minden
költsége megtérül, jelentős szerepe van az elemi
színházi ismeretek terjesztésében is. A
munkatervben szerepel a vidéki lakosság színházi
igényeinek serkentésére hivatott ismeretterjesztő
füzet kiadása csakúgy, mint a különböző
vállalatok (pl. OTP) reklámanyagaihoz
kapcsolódó színházi információ.

A színházi propaganda fővárosi „gazdája" a
Színházak Központi Jegyirodája. Eredetileg - a
tervek szerint - Színházi Propaganda- és
Jegyirodaként kellett volna létrejönnie, de mert
előbb alakult meg a Színháztudományi Intézet-
ben a Propagandacsoport, nevében megmaradt
egyszerűen jegyirodának. A budapesti színházi
propaganda feladatait azonban - a színházak
konkrét propagandája mellett - a jegyiroda végzi.
Mégpedig anyagi erőihez képest jól.

Kitűnően bevált az irodának az üzemi közön-
ségszervezők s rajtuk keresztül a közönség alapos
tájékoztatására szerkesztett, havonta tíz-ezer
példányban megjelenő „Szervező" című lapja. Ez
a következő hónap bemutatóinak ismertetése, a
jövő havi részletes műsor mellett kritikákat is
tartalmaz a frissen bemutatott darabokról. E
lapnak köszönhető, hogy a közönség-szervezők
az üzemekben, intézményekben minden színházi
eseményről részletesen tudják tájékoztatni a
közönséget, megismerik a jövő havi
produkciókat, így már előre megfelelő ajánlatokat
tehetnek. A jegyiroda a nagyközönség számára 50

00o példányban adja ki a fővárosi műsornaptárt,
amely valamennyi színház következő havi
műsorát, szereposztását ismerteti. Az iroda nagy
fali műsornaptára minden üzem-be, vállalathoz
eljut. Üzemeltet utcai színházi

világítóoszlopokat (p1. Astoria-vitrin). Jól szer-
kesztett kiadványa volt a 40 000 példányban
megjelent „Színházról fiataloknak" című köny-
vecske.

A színházak konkrét propagandamunkája jó-
részt kimerül a saját kirakataikba állított kosz-
tümös képek, röpcédulák, plakátok (igen ritkán
rajzos plakátok) s néhány műsorfüzet készítésé-
ben. Amire - minta legfőbb akadályra - minden
színház joggal hivatkozik, az a korlátozott anyagi
lehetőség.

A József Attila Színház költségvetésében pél-
dául „plakát, röplap, hirdetés" címén tervezték a
propagandát. 1968-ra plakátra és röplapra 50 000,

fotóra 15 000, hirdetésre 114 000 forintot költhet
a színház; ezzel szemben júniusig plakátra 43
000, fotóra 10 000, hirdetésre 72 000 forintot
költöttek el.

A Vígszínháznak csak a szokványpropagandára
van pénze; eddig mindössze évi 91 000 forintot
fordíthatott saját propagandájára. A Fővárosi
Operettszínház pedig összesen 125 000 forintot
költhet ilyen célokra.

A Nemzeti Színházban - a József Attila
Színházhoz hasonlóan - szintén széttagoltan
jelentkezik a propaganda-költségvetés. 1968-ban
minden új bemutató propagandájára 20-25 000

forintot fordíthatott. S vidéken sem jobb a helyzet.
Egy prózai színház képtelen előteremteni a

propagandaköltségeket. Ez a Cirkusz vagy az ORI
csinnadrattás propagandájával szemben -
egyszerűen anakronizmus. Nem mintha a Cir-
kusznak és az ORI rendezvényeinek nem volna
szükségük megfelelő propagandára, de az már
elgondolkoztató, hogy a Cirkusz Vállalat egyet-
len „Buffalo Bill a Vadnyugaton" című produk-
ciójának propagandájára jóval többet költhetett,
mint a Nemzeti Színház egész éves, tíz új be-
mutatóból és egy sor repertoárdarabból álló
műsorának népszerűsítésére. Az Országos Ren-
dező Iroda betervezett propagandaköltsége az
idén 418 00o forint, ebben az évben az országos
propagandacsoport is körülbelül ilyen összeg
felett rendelkezhet.

A röpcédula és a szokványos, szürke plakát
önmagában keveset mond egy színdarabról.
Mégsem vitatható például a plakát szükségessége:
a közönség keresi. Igen, de a Fővárosi Tanács
korábbi érthetetlen intézkedésével kiirtotta
Budapestről a színes hirdetési objektumokat -
táblákat, falakat, oszlopokat. Ma már alig van
hirdetőoszlop, ahol a színházak hirdethetnek, s a
megmaradt hely zömét is elfoglalják a „Cipőt a
cipőboltból"-féle reklámok. A várostervezés,



amely e hirdetési objektumokat még városaink új
lakótelepeinél sem „álmodja" az architektúrába,
megfosztja a városokban egyébként világszerte
megszokott és kedvelt színes propagandától a
színházakat.

A nyomdai kapacitások nehézségei legalább
annyira rontják a helyzetet, mint a nyomdai
költségek emelkedése. Nem az elképzelések, öt-
letek hiánya miatt gyengélkedik a színházak
propagandája, egyszerűen lehetetlen, hogy a
színház már májusra nyomdába adja az egész
jövő évad műsorát.

A lehetőségekkel tehát valóban rosszul állnak
színházaink. De a meglevőkkel sem élnek egy-
formán. Követendő példák, kezdeményezések is
akadnak. Ilyen a Fővárosi Operettszínház színe-
sen szerkesztett műsorfüzete, amelynek anyagi
alapjait kereskedelmi reklámszövegek átvételével
teremtik meg, vagy a Szegedi Szabadtéri Játékok
találékony, évről évre javuló, minden lehe-
tőséget, helyi segítséget kiaknázó propagandája.

Magukat a színházakat elsősorban amiatt kell
elmarasztalni, hogy a propaganda leghatéko-
nyabb formáit, az élő tömegkapcsolatokat el-
hanyagolják.

Gátolja, hátráltatja a színházi propagandát az
az áldatlan állapot, ami e propagandával foglal-
kozó szervek, személyek között uralkodik:
személyi-anyagi ellentéteik, partikuláris érdekeik
előtérbe helyezése rosszul szolgálja színházi
politikánkat.

Márpedig a színházi propaganda nem egy-
szerűen egyes színházak gazdasági ügye. Való-
ban társadalmi érdek.

A S Z Í N H Á Z MŰV É S Z E T I S Z Ö V E T S É G

rendezői tagozatának ankétjai az idei szín-

házi évadban is folytatódtak, októberben

Pécsett a Kaukázusi krétakörrel, Győrött a

Boszorkányok pedig nincsenek, Békéscsabán

az Egyszál magam, Szegeden a Bánk bán,

Kecskeméten a Dózsa előadásáról.

Novemberben Miskolcon a Bernarda háza,

Békéscsabán a Csongor és Tünde, Debrecen-

ben a Macbird, Kaposváron a Handabasa

avagy A fátyol titkai, a Déryné Színházban a

Liliom, Veszprémben a Szerelmem, Elektra

került sorra. Az ankétok vezetésében szín-

házi rendezők és kritikusok működtek közre.

Az idei évadtól a Szövetség zenés művek

előadásait is bekapcsolja az ankétok program-

jába. Az első ilyen ankét Szolnokon zajlott le

a Leányvásár előadásáról.

A Szövetség külföldi tanulmányútjain

szeptemberben a Szovjetunióban járt Simon

Zsuzsa és Berényi Gábor; az NDK-ban volt a

Berlini Művészeti Hetek vendége ' Sallós

Gábor, dr. Benedek András és Szemes Mari

októberben; novemberben Bulgáriába utazott

Komlós Júlia, Csányi Árpád és Sík Ferenc;

Lengyelországba Várady György és Sándor

János; Romániába Pétervári István és Dobai

Vilmos. A Szövetség vendégül látta

Romániából Zoe Anghel színművésznőt, a

román Színművészeti Főiskola tanárnőjét,

Dina Coceát, a bukaresti Nemzeti Színház

érdemes művészét, a román Szövetség főtit-

kárát; az NDK-ból Ursula Fröhlich inten-

dánst, dr. Hermann Kähler színház- és iro-

dalomtörténészt és Martin Kreutzberg szín-

házszociológust.




