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1----------1 HIRDETÉSEK
Kiadja: felvétele ugyanott és az összes hirdetési

Lenkei Zsigmond. irodák ball.

A szinház mint üzlet.
Számtalan változatban ismerjük az élelmes angol s a még élelmesebb

amerikai reklámját, melylyel a közönség érdeklődését éleszteni tudja. EI-
képedünk gyakran, amikor uj és ,még ujabb külföldi trükkök hirét halljuk,
amelyekről eddig fogalmunk sem volt. Nevetünk rajta, hol pedig bosszan-
kodunk, de mindig észrevesszük; s ha nem tovább, de egy perczig foglal-
kozunk vele. A magyar reklám kocsik.: a házak oldalfalaira elhelyezett, és a
drága reklámoszlopokra függesztett még drágább plakátok ideig-óráig felkeltik
az emberek érdeklődését, de mindez sablón, ósdi, ment minden leleményes-
ségtől. Művésziesen értjük, hogyan ne csináljuk!
. Minden ebbeli ténykedésünkből csak az világlik ki, hogy mily messze
vagyunk mi még attól, hogy áruinknak hangzatos felhivással, az összes tár-
sadalmi rétegek érdeklődésére való számítással tudnánk nevet, hirt szerezni.
Utánozzuk a külföldet, de természetesen rosszul. Kicsi iparunk s kicsi keres-
kedelrnünk szenved nerntörödömségünk, mondhatnám élhetetlenségünk követ-
keztében. A földet s mindazt, ami rajta él és mozog, kihasználja az amerikai
arra, hogy portékáját hirdesse s fölkeltse iránta az érdeklődést. Az "Ujságkiadók
Lapja", de a napilapok is igen gyakran közölnek hireket kitünö, néha haj-
meresztő, de végeredményében mégis fényesen sikerült trükkökröl, melyekről
aztán utólag azt mondjuk mi magyarok: ni, hiszen ezt én is tudtam volna!
Hogyne, ha eszembe jutott volna. S ez a dolog bibije. Mindent korhol ni egy-
részt, másrészt pedig a régi czopf után haladni, ez a mi tudásunk, ebben
merül ki minden élelmessége a magyar embernek, legyen az kereskedő, iparos,
üzletember vagy - szin igazga tó. Tessék kérem, tisztelt magyar szinigazgató
urak, kissé széttekinteni a nagyvilágban. Amikor elvétve, nagy ritkán végig-
néznek egy külföldi szinielőadást, figyeljék csak meg, hogyan dolgoznak kül-
földi kollégáik addig is, mig a bemutató estéje elkövetkezik .. Plakátok egész
mennyisége, ujsághirdetések egész tömege kerül nap-nap, után az olvasó, a
járókelő szeme elé. Minden talpalatnyi helyet kihasznál nak, hihetetlen s lehe-
tetlen, ujnál-ujabb fogásokkal hivják fel szinházukra a közfigyelmet, reklám-
ban igyekeznek egymást lefőzni. Szinházügynökök (nem szindarabszerző
ügynökségek) bejárják a lakásokat, egész könyvtárakat hagynak minden lakó-
nál, melyben a darab tartalma, a szereplők arczképe, sőt már a darab egyes
jeleneteiről készült képek csalogatják az embert az uj látványossághoz. S
amikor a kiváncsiság, az érdeklődés a tetőpontjára hágott, amikor a lO-ik~
előadásra sincs már jegy, akkor jön csak a bemutató, mely ha nagy fiaszkó-
val végződik is, már is biztosít nagyszámu telt házat. Hja ott az igazgató
üzletember is egyuttal, ami abszolute nem szégyen, mert a szinigazgatás ma
már úgyszólván üzlet s néha nem is rossz üzlet. Csak érteni kell a módját.
A szindarabok értékének, a .jól szervezett társulatnak nincsen rovására a [ó
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reklám. Az amerikai szinigazgató még a hóbuczkát is kihasználja üzleti czélokra.
Póznát tűz bele azzal a felirással, hogy milyen czímű s tartalmu darab kerül
szinre az ő szin házában. Persze a konkurrenczia az egyiket nagyobb lelemé-
nyességre ösztönzi, mint a másikat s aki többet markol, többet fog. A szin-
darabok .czimének minden betűjét külön-külön, embernagyságu vászonra fes-
teti s így állít össze 8-10 embert egymásután, kik méltóságteljes lépés-
ben járják be az utakat. Lehetetlen, hogy valaki ezt a 'reklámot észre ne
vegye!

Mindez azonban csak egyik ága a nagy dobbal-garral kürtölt szin-
daraboknak.

Néhány szóban akarok rámutatni arra, hogyan kellene asziriigazgatók
mennyei mannáját, a telt házai nálunk megteremteni, anélkül, hogy potya-
jegyesekkel töltenék meg a szinházat. Kulturmissziót is végeznének, telt ház-
zal is büszkélkedhetnének.

Nálunk a szinigazgatók leleményessége kimerül a napi sajtó tulságosan
kihasznált szinházrovatában leközölt száraz, unalmas kornmünikékben (híradás-
ban). Elküldenek bizonyos számu jegyeket az úgynevezett szinházjegyirodákba,
nehány kaszinóba s no most, sült galamb, légy szives, repülj be a szájakba!
Itt végződik mindaz, amit a fővárosi szinigazgató a darab külső sikerének, a
telt, házak érdekében elkövet. Pedig sokat áldozott, drágán fizette, meg .a jog-
<:iIjat,szépen állítja' ki. a darabot, drága a szernélyzete, tömény telen a, kiadása
smégís 4:-::-5, nap mulva kénytelen il darabot levenni a műsorról,- ha csak
belso tartalma nem kiváló, vagy, a lüktető .ledérség nem ÜI orgiákat a leg-
ujabb ;,sláger"-en.
- : Egy' szihigazgató 'van Budapesten. aki mégis felülemelkedik a' többin,
amennyiben' érti, azt, hogyan kell legalább a bernutatőn telt házat csinálni,
[ól.tudván azt, :hogy a közönség jobban érzi -magát- a telt ház szép látványán.
Be' ő is csak .a , bemutató estén ,;felé'dkezik meg magáról." ',-
.. ),~Pedigkönriyü kitalálni: mit 'kell. tennie a szinigazgatónak, 'hogy közön-
séget neveljen. Olcsón adjon jegyeket- mindenkinek, .aki azért hozzá folya-
niodik s aki nem' jönne, azért küldjön Ő, de kell, hogy mindenki ott legyen.
Nem elég beülni a' pénztárba. várni, a .szerencsét! Ne fukarkodjék az igazgató
a :jegygyeL' Adjon- minden társaskörnek, kaszinónak,tiszti kaszinónak, egyete-
trieknek -stb.: mérsékelt jegyeket. Könnyen tehetik" hisz a szinház soha' sincs
telé! S még' mindig jobb, ha olcsón adják el' a jegyeket, mint az, hogy a
látogató. jobbról-balról -tátongó ürt. lásson. Nem szabad a szinháznak 'üresnek
lennie I De ami szinigazgatóink, mint előbb mondottam, fényesen értik, mit ne
csináljanak. Kartelt kötnek például, hogy a kaszinóknak csak 600 'vagy hány
korona biztosíték mellett adnak bizonyos korlátolt számu kedvezményes jegyet.
Tessék-a magyarállamvasutak : gépgyárainak munkásai, az északi jőmiihely;
a' Ganz-gyár lOOO~2000 munkásának stb: naponta 300.....:..400jegyet 20"":30
kiaj~zárérf(ákarZatfá) rendelkezésére bocsájtani, majd meglátják, hogy mennyíre
növelik-a szinházbajárók számát, a szinházbajárás kedvét samellettmissziót
is -téijesítenek-; -különösen most nyáron tehetnék' ezt, amikor, arnugy is alig 'jár
szinházbaaz 'a közönség, rnely télen' megtölti ,a szin házakat. Dicsérni fogják
az-'igazgatók!lt azok, ki-ka szin házakat csak a kommünikék vagy' a színlapok
után- jsmerik.. maguk pedíg.. nem fogják megbánni. Csak, ennyit akartarn
egyelőré mondani,: de -ebből is' rneríthetnek az igazgató utak: Mert közön-
séget nevelni kell s nem ~ várni! ' 'r k . '3' . d.' '-' " " oI-en el,slgmon .
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