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kinek van, annak adatik" - állítja Nógrádi
Gábor a színházak publicitását szorgal-
mazó cikkében (SZÍNHÁZ, 8 - 9 . sz.),
amelyben meggyőzően fejti ki, miért van
szüksége napjainkban a színházaknak az

eddiginél érzékelhetőbb publicitásra, az orszá-
gos és helyi lapokat is felölelő sajtónyilvános-
ságra. Először mondja ki nyíltan, hogy a
színházak ma már nem a média ellen, de a
médiáért harcolnak. Érvei közt előkelő helyen
szerepel az egyes színházak
sajtónyilvánosságának, lapki-vágásokkal
dokumentálható hírnevének, tevékenysége
visszhangjának a szponzorokra gyakorolt
bukszanyitogató hatása is.

Hiszem, vagy legalábbis remélem, hogy Nóg-
rádinak igaza van. Igaza abban is, hogy fejtege-
tésének, példatárának középpontjába a színházi
információk nyilvánosságát, az eseményeket
bejelentő, nyomon követő színházi hírszolgálta-
tást állítja.

Ezzel azonban mintha a cikkíró „letudná", sőt
le is szűkítené a színházi tevékenység komplex
nyilvánosságát. Márpedig ha a szakma folyóira-
ta végre napirendre tűzi ezt a piacgazdaságra
való átmenet korszakában mind lényegesebbé
váló kérdést, beszélnünk kellene a színházi nyil-
vánosság, PR és propaganda seregnyi más
kérdéséről, eszközéről, valamint ez utóbbiak
igény-bevételének anyagi, szervezeti és
szellemi akadályairól is.

De azért, mielőtt nagyobb teljesítményre kap-
csolnánk Thália Aronson elvei és módszerei
szerint működő rábeszélőgépét, tisztáznunk
kell: szükség van-e az Úr 1995-ös esztendejé-
ben egyáltalában bármilyen színházi propagan-
dára? Ezt a dilemmát Nógrádi Gábor lényegé-
ben megkerüli. De aki például a Katona József
Színház nézőterén szerzi a színházi látogatott-
sággal kapcsolatos információit, az a kérdést
vállrándítással elutasíthatja: a száz százalék fe-
letti nézőtéri telítettség normális színházi körül-
mények között - fokozhatatlan. A tűzoltóság to-
leranciaszintjét próbára tévő zsúfoltság (látszó-
lag) illuzórikussá, feleslegessé teszi a közön-
ségszervezés korszerűsítését és a színházi
propagandatevékenységet is. Ismeretes, hogy
a Vígszínház legsikerültebb, illetve legnépsze-
rűbb produkcióira tavaly ugyancsak hónapokkal
előbb elkeltek a jegyek. Más, félházzal üzemelő
pesti és vidéki színházak nézőterét viszont ne-
migen lehet a média érveivel megtölteni. Még az
is igaz, hogy a színházi költségvetések egyen-
súlyát a bevétel csak sokadsorban határozza
meg. Mindennek alapján akadhatnak, akik ér-
vekkel támasztják alá, hogy ez idő szerint feles-
leges a publicitás (nem csekély) költségvonzat-
tal járó szélesítése.

Csakhogy ez esetben, ha a „jó bornak nem
kell cégér" slogan árnyékában újra csak hallgat-
na a magyar sajtó, ahogyan hallgat például a
kül-
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földi vendégjátékokról (mint legutóbb Halász Pé-
ter amerikai együttesének egy nyugat-európai
fesztiválra komponált és a pesti Merlin Színház-
ban sorozatban játszott előadásáról), ezzel szin-
te létalapjától, a siker gerjesztésétől és vissza-
igazolásától fosztaná meg a színházakat.

A reklámmal való telítettség kínos érzete,
amely mosópor- és intimbetétügyben terheli a
tévénézőket, a színház potenciális fogyasztóit
egyáltalában nem fenyegeti. Mégis úgy vélem,
nem az arányokról, hanem a módszerekről, a
színházi publicitás eszközeiről érdemes vitázni.
Hiszen, ha igaza van is Nógrádi Gábornak ab-
ban, hogy a színház „hírcsináló nagyüzem", fo-
lyamatos hírforrás, építenünk kell arra is, ami
ezen felül, ezen túl kommunikációs és vitatéma,
a közönség figyelmét és pártfogását felkeltő-
fenntartó esemény lehet.

A hírmenedzser- ahogy Nógrádi titulálja -, ha
ügyes, elég gyors és megfelelő kapcsolatokkal
rendelkezik, hatékonyan terjesztheti akár a
műsortervvel, akár a premierekkel vagy más, ki-
vételes színházi alkalmakkal kapcsolatos közle-
ményeket, közhírré teheti a sikeres beugrásokat
és a századik előadás dátumát, de a médiumok
(és annak a színházra figyelő, egyre zsugorodó
szegmentuma) nemcsak hírrovatból állnak.
Napjainkban és lapjainkban a színházi újságírás
non plusz ultrája egy-egy premier előtti nyilatko-
zat vagy próbariport, amelyet aztán kellő időbeli
távolsággal követ a bemutató bírálata. A színes
hetilapokban a színház publicitását a közönség-
igényre való hivatkozással összemossák,
összetévesztik a színházi intimitások
szellőztetésével.

Pedig ha komolyan vesszük a média színházi
publicitást is teremtő, közönségnevelő szerepét,
tanulhatnánk akár eleinktől is. Érdemes felidéz-
ni, milyen „felhajtás" kísért hajdan egy-egy kor-
szakos színházi eseményt. Milyen merész. fel-
készült, megírásában is igényes programadó
cikkel harangozta be Paulay Ede Az ember tra-
gédiája ősbemutatóját, és milyen meggyőzően
érvelt a költői dráma színpadképessége mellett.
(Fővárosi Lapok, 1883. IX. 20.) Milyen sokrétű és
műfajgazdag visszhangot keltett a sajtóban ez
az egyébként joggal vitatott előadás. Számba
vehetjük, hogy a napi- és hetilapok, a szokásos
kritikákon túl, vitacikkben és tárcában is reagál-
tak a nagy horderejű színházi eseményre, még
Jászai Mari Feszty Árpád tervezte jelmezeiről is
külön cikk jelent meg a Pesti Naplóban. (És ha
mára PR-nél tartunk: ebből az Éva öltözékei cí-
mű írásból tudhatta meg a nagyérdemű azt is,
hogy a látványos toalettek csak kisebb részben
származnak bécsi, párizsi szalonokból, a
legtöbbjük özvegy Lengyel Gézáné Váci utcai
mű-helyében készült.)

Figyelemre, sőt követésre méltó a hajdani
magyar sajtónak a színházi ismeretterjesztés-

ben vállalt szerepe is. Példaként a görög dráma
hazai színpadi megjelenésének előkészítését
említem, amikor is, a lapok nemcsak az esemény
irodalom- és színháztörténeti jelentőségére fi-
gyeltek, nemcsak a francia szakirodalomra és
Laube bécsi előadásaira hivatkoztak, de az Anti-
goné hazai bemutatása alkalmából előzékenyen
elmagyarázták a dráma olvasóinak és az elő-
adás leendő nézőinek a mű alapeszméjét,
hősei-nek jellemét, sőt ismertették a
cselekményét is. Meglehet, hogy ezt a
didaktikus (ámde valószínűleg célszerű)
felkészítést napjaink tudatlanságát fölénnyel
leplező nézője gőgösen elutasítaná. De már
Vadnai Károlynak a dráma mentségére
fogalmazott terjedelmes dolgozata - amelyben
igyekezett a másfajta szellemi táplálékhoz
szokott XIX. századi nézőkkel elfogadtat-ni a
görög drámának a shakespeare-itől eltérő,
nagyívű jellemrajzát, másfajta drámai szerkeze-
tét, a kar dramaturgiai szerepét és az antik gö-
rögség világlátását - módszerét tekintve ma is
példaként szolgálhatna, feltéve, ha akadna szer-
kesztő, aki három egymást követő napon teret
adna a színházi pulbicitás szolgálatában szüle-
tett, folytatásos közleménynek.

A szakma képviselői, valamint a színház iránt
közelebbről érdeklődő értelmiségiek, fiatalok
számára örvendetes, hogy évek óta két szakmai
lapunk van, és a SZÍNHÁZ-on kívül a Criticai La-
pok is elemző bírálatokkal nyugtázza a színhá-
zak teljesítményét. A színház és a színházi élet
igazi publicitásának biztosításához azonban a
meglévőknél szélesebb körben olvasott lapra is
szükség lenne. (A Színházi Élet rövid tündöklése
és szomorú bukása, az újjászerveződni képtelen
Film, Színház, Muzsika elhúzódó, groteszk kál-
váriája is megérdemelné a szakma figyelmét!) A
programmagazinná avanzsált Pesti Műsor és a
magát populárisnak képzelő Taps nyilvánvalóan
nem töltheti be a népszerű színházi hetilap hiá-
nya által keletkezett, sajtóberkekben sajnálatos
módon azóta is tagadott űrt.

Néhány éve még a színházi PR hatékony és
többnyire nagyon is színvonalas eszköze volt a
műsorfüzet. Nyilván nem a jószándékon és nem
is a füzeteket szerkesztő dramaturgokon múlott,
hogy a tavalyi évadban már alig került a nézők
kezébe információforrásnak és az ismeretek
tár-házának egyaránt tekinthető, a rendezői
koncepcióra is utaló kiadvány. A Vígszínház
szép ki-állítású, és ennek megfelelő árú,
összehajtogatott képes röplapjai inkább
emlékeztettek a mieinknél gazdagabb
színházak igényes és természetesen ingyenes
szóróanyagára, mint az elő-adások
színháztörténeti hátterét, előzményeit és
horizontját taglaló, hajdani tartalmas összeállítá-
sokra. Ilyen elegáns szórólapot azonban utoljára
- sok éve - Londonban láttam...

De hiányzik a színházi propaganda eszköztá-
rából - és a pesti utcáról - a frappáns, figye-
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lemkeltő, művészi plakát is, ami pedig rendelte-
tése szerint a színházi törzsközönséghez nem
tartozó utcai járókelőkhöz is szól, és ennyiben
hatékonyabb propaganda a műsorfüzetnél.

Mindezek persze bevált, régóta ismert elemei
a színházi PR eszköztárának, és a sor végéről
valóban hiányzik néhány eredeti, korszerű ötlet.
Csakhogy az ötleteket az élet - egy-egy színda-
rab vagy alkalom - kínálja az arra fogékony, te-
hetséges menedzsereknek. Nem véletlen, hogy a
könyvkiadók gyilkos versenyében a PR-tevé-
kenységben is mindig újat és meglepőt bevető
Ab Ovo maradt talpon. Része van ebben annak
is, hogy a Vámos Miklós kezdeményezte sajtótá-
jékoztatóknak rendszerint mára meghívója is el-
üt a szokványostól, és a találkozók tartalma, for-
mája sem reked meg soha a konvencionális ke-
retek között. Elképzelhető, hogy a Csiszár Imre
vezette Thália Színháznak - ahol nemcsak saj-
tófőnök, de Baló Júlia személyében önálló mű-
vészeti képviselő is szolgálja a közönségkap-
csolatokat - sikerül letérnie a járt útról az előre-
vivő járatlanra, és a színészcentrikus propagan-
damunka azokat is becsábítja a Tháliába, akik
korábban elkerülték a Nagymező utcai Művész
Színházat és a művészszínházakat.

Természetesen tudatában vagyok annak is,
hogy a felsorolt és fel nem sorolt kampányokhoz
és kiadványokhoz pénz kell, méghozzá a
jelenleg rendelkezésre állónál jóval több pénz.
De azért nem minden pénzkérdés! Régóta
szeretném például szóvá tenni, hogy a
legszélesebb nyilvánosság, a tévé adta
lehetőségek kiaknázása körül sincs minden
rendben. Noha vitathatatlan, hogy az utóbbi
években szélesedett a szín-házi élmények
közvetítésére fenntartott idősáv, újra több a
műsorban a jól kiválasztott színházi előadás,
fesztiválbeszámoló, érdekes interjú, mint ahogy
kétségtelen nyereség a kulturális kínálatot
közkinccsé tevő Múzsa műsorba iktatása is.
Csakhogy a helyét sikeresen kereső műsor-nak
igenis megvan az a veszélye, hogy puszta
létével felmenti a tévéhíradót a kulturális esemé-
nyek nyomon követésének kötelezettsége alól, s
így a legnézettebb tévéműsorból „indokoltan" ki-
rekesztett, külön programgettókba zárt aktuális
színházi információk az egész ország helyett
csupán az értő vagy érdeklődő kevesek tájékoz-
tatására szolgálnak.

Végezetül jelezni kívánom, hogy tanácsaim -
tanácstalanságom termékei. Belátom, sokkal
könnyebb felsorolni és minősíteni a színházi
publicitást tágító, másutt bevált eszközöket és
evidens javaslatokat, mint például a tőkés laptu-
lajdonosokat meggyőzni a színházi kritika és in-
formáció közérdekű voltáról, vagy szponzori tá-
mogatást szerezni a plakátokra és műsorfüze-
tekre. Lehet, hogy elég lett volna a vita ébrentar-
tására azt a Laubénak tulajdonított mondást
idézni, amely szerint a színházban az ablakon ki-
dobott pénz a pénztáron keresztül tér vissza...
De még ebben az esetben is ellenem szegezhet-
nék, hogy minden hiába. A mai körülmények és
gazdasági viszonyok között a színházi pénztárak
maximális bevétele is csak a töredékét fedezi a
kiadásoknak.

A színházi publicitás vitája mégsem halaszt-
ható távoli, anyagilag megalapozott évadokra: a
piac kegyetlen törvényeitől egyre kevésbé óvott
magyar színház érdekében most kell szót emel-
nünk azért, hogy legalább a jó szelet időben be
lehessen fogni a színházak megkopott vitorlájába.

This month's leading article comes from our re-
dactory with some remarks on the theatre critics'
awards in October.

As for the reviews of recent shows in Hungary,
this month's contributors are István Sándor L.,
Tamás Tarján, István Tasnádi, Enikő Tegyi,
Adrienne Dömötör, Judit Szántó, Katalin Budai,
Katalin Szűcs, Tamás Tarján once more and
Tamás Márok who saw for us István Örkény's
The Tót Family (Third Stage, Pécs), Péter Es-
terházy's Daisy(Studio R. S. 9.), Carlo Goldoni's
Scuffle in Chioggia (Kecskemét), Calderón's The

Constant Prince (Budapest Chamber Theatre),
Friedrich Dürrenmatt's The Visit (Kaposvár),
Edward Albee's Three Tall Women (Budapest
Chamber Theatre), Mozart-Schikaneder's The

Magic Flute at both the Radnóti and the Puppet
Theatre, Budapest, László Fodor's Graduation

(Nyíregyháza) and Heavy Barbara by Voskovec
and Werich (Madách Theatre), while Tamás
Márok, inspired by an opera festival at Szeged,
shows up the differences of operatic production
in the capital and in the regions.

Anna Földes publishes a conversation she
had with Kati Takács, former star of the Radnóti
Theatre who recently changed over to the newly-
founded New Theatre.

In his series on Hungarian theatre history
Gábor Szigethy now comes up with some flashes
of the life of Mari Jászai, great tragic actress,
Hungary's version of Duse or Sarah Bernhardt.

Glancing out to world theatre, we had Miklós
Vajda, his most favoured Hungarian translator,
interview in Oxford Arthur Miller, on the occasion
of his 80th birthday; in Paris, Pál Albert saw for us
Hamletturned into an one man show by Bob Wil-
son, and extracts from a delighted press illustrate
the success Hungarian director Gábor Tompa -
based in Kolozsvár/Cluj, Rumania - had with his
production of Samuel Beckett's Waiting for
Godotin Freiburg, Germany.

Judit Csáki introduces Moonlight, a selection
just published of recent British plays, the authors
being Harold Pinter, Caryl Churchill, Tom Stop-
pard, Nicholas Wright and Gregory Motton; the
essay closes with the announcement of a similar
enterprise, four new Hungarian plays in English,
to be published next year.

Theatre economist László Megyeri outlines a
new form of organization, the public utility com-
pany, a form he recommends - although not un-
conditionally - to Hungarian theatres in their
present structural and financial crisis.

In another development, Anna Földes enlar-
ges on some ideas exposed in a recent issue by
Gábor Nógrádi on the matter of propaganda, ad-
vertisement and promotion in the field of the
theatre.

Simara László: A Postás

A Pécsi Harmadik Színház Vincze János rendezésében mutatta be Örkény István Tóték című drá-
máját, amelynek egyik főszerepét, A Postást, a kolozsvári színháztól Pécsre szerződött kitűnő szí-
nész, Barkó György játssza


