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Itt a profil - hol a profil?

Minden premier - hozzászólás a profil-vitához.
A jobbára zenés műveket játszó József Attila

Színház ebben az évadban szép - a kritika által
kellően nem méltányolt - előadásban színre vitte
O'Neill Egy igazi úr című drámáját Benedek
Árpád rendezésében. Ezt az előadást ugyan-
ebben a szereposztásban bármelyik prózai szín-
ház bemutathatta volna (minthogy jobbára csak
az elosztás véletlenjén múlott, hogy a címszere-
peket betöltő színészek a József Attila Színház-
ban játszanak s nem a Nemzetiben vagy a Víg-
színházban). A színházaink munkáját meghatá-
rozó körülmények kétségtelenül nem kedveznek
az önálló profil kialakításának. Már a színház-
épületek is azonos szerkezeti elv: a „kukucskáló
színpad" szerint épültek. Azonos színházaink
belső szervezeti felépítése is (a színigazgatótól a
portásig), a színházakat irányító szervek azonos
kultúrpolitikai és gazdasági igényeket támaszta-
nak, a Színművészeti Főiskolán többé-kevésbé
egységes pedagógiai elvek alapján folyik a színé-
szek képzése. Színjátszásunkat nagyjából-egészé-
ből a poszt-naturalista játékstílus uralja (amelyen
belül azonban akad annyi árnyalat, amennyi kell
ahhoz, hogy megbontsa az egyes produkciókon
belül a szükséges homogén játékrendet). Lénye-
gében még a színházak közönsége is azonos,
amely a bérletrendszernek és a közönségszerve-
zésnek hála, eszi-nem eszi alapon egyaránt meg-
kapja O'Neillt és Berkesit.

S ha igaz, amit Both Béla rendezőink koncep-
ciójáról állít, hogy nagyjából azonos rendezői
elveket vallanak, akkor tőlük sem várható az
önálló profil kimunkálása.

Ilyen körülmények közt érthető, hogy a prózai
színházak vezetőinek többsége az eklektikus szín-
ház koncepciója mellett kötelezte el magát. Vár-
konyi Zoltán fogalmazta ezt meg a legvilágosab-
ban e folyóirat hasábjain megjelent interjúban. E
koncepció értelmében egyaránt játszanak
klasszikusokat, moderneket, külföldi és hazai
szerzőket, íróilag igényes drámákat és puszta
szórakozást és kasszasikert ígérő kommersz víg-

játékokat. Ezek a színházak egyszerre vállalják és
töltik be a „nemzeti színházak" és a szórakoztató
üzem funkcióját.

Mégis, arra a kérdésre, van-e prózai színhá-
zainknak önálló profilja, többségében igenlő vá-
laszok érkeztek. Eddig Kazán István volt az
egyetlen, aki határozottan tagadta, hogy prózai
színházaink kialakították volna önálló profiljukat.
Both Béla vitaindító írásában azt állítja, hogy
„színházaink jelentős részének v a n profilja,
mindenki saját tapasztalatával igazolhatja ennek
az állításnak a helyességét". Lenkei Lajos azt
vallja, hogy a profillal ugyan lehetetlen szem-
benézni, egy zárójelbe tett mondatban azonban
végül mégis elismeri, hogy „van ilyen valami".
Major Tamás úgy véli*, hogy a Nemzeti Szín-ház
már kialakította a maga sajátos „nemzetis"
stílusát, vagy legalábbis a legjobb úton van efelé.

Színházaink az önálló profil kialakítását gátló
körülmények ellenére, lényegében spontán mó-
don, úgy, ahogy ezt a folyamatot Both Béla leírta,
mégiscsak kialakítottak valamiféle önálló
arculatot. A baj csak ott van, hogy ezt a spontánul
kialakult, kialakulóban levő profilt - az egy Thália
Színházat kivéve - egyik színház sem tudja
nyíltan vállalni. Nem véletlen, hogy Both Béla és
Lenkei Lajos egyaránt óvakodtak attól, hogy
meghatározzák fővárosi színházaink profilját.

A Nemzeti Színház látszólag könnyű helyzet-
ben van, hiszen elpanaszolhatja, hogy a többiek őt
utánozzák. Bár a Nemzeti Színházon belül is
legalább három egymástól élesen elhatárolható
tendencia figyelhető meg: az unalmas, fantáziát-
lan akadémizmus, a proletkultot, Brechtet követő
(néha kompromittáló) kísérletek és végül, de nem
utolsósorban a Hevesi Sándor hagyományát mai
szellemben folytató intellektuális törekvések.

A Madách Színház viszont már nehezebben
vallhatná be, hogy az ország első színházának, a
Nemzeti Színháznak a helyére tör, pedig volt
olyan szezon, amikor a Madách Színház valóban
inkább megfelelt a nemzeti színház hivatásának,
mint maga a Nemzeti Színház.

És vajon elismerheti-e a Vígszínház, hogy egyre
inkább a régi Vígszínház szellemét éleszti újjá?
Akár Shakespeare-t, akár Molnár Ferencet, akár
Tennessee Williamset játszik?

A József Attila Színház sajátos profilját pedig -
az Osztrovszkij, O'Neill bemutatók ellenére is -
inkább a zenés vígjátékok és a krimik, Kállai

* A Magyar Hírlapban (1969. március 13.), amely be-
lekapcsolódott a mi profil-vitánkba. (A szerk.)
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István és Berkesi András színművei jellemzik. De
vajon vállalhatja-e ez a színház az olcsóbb
színvonal, a kompromisszumokra könnyen hajló
népszórakoztatás ódiumát?

A Thália Színház a szocialista avantgarde jel-
szavát írta zászlajára. Ezzel a nyíltan vallott
programmal, a darabok ennek megfelelő kivá-
lasztásával sikerült is a többi színháztól eltérő
arculathoz jutni. Én ugyan helyeslem, de tagad-
hatatlanul meglepő, hogy a szocialista avantgarde
jelszavát követve ez a színház Beckett Godot-
jának és Mrožek három egyfelvonásosának a
bemutatásától eljutott a hazai abszurd drámai
irányzat kifejlesztéséhez. Kazimir Károlynak
azonban minden bizonnyal igaza van, amikor azt
vallja, hogy nem lehet az íróktól függetlenül,
hivatali vagy kritikusi íróasztalok mellett meg-
tervezni a jövendő szocialista avantgarde irodal-
mát, és csak azokat az avantgarde darabokat lehet
színre vinni, amelyek megíródtak (Örkény, Eörsi,
Görgey).

Problematikusabb, hogy a szocialista avant-
garde színháza nem tudott mit kezdeni a brechti
örökséggel, holott - mint ezt Peter Brook is
megállapítja könyvében, a The Empty Space-ben
(Az üres tér) - Brecht a modern dráma és szín-ház
központi alakja, a modern avantgarde-irányzatok
mind Brechtből nőttek ki, Brecht elképzeléseit
fejlesztik tovább. Meggyőződésem, hogy a Thália
Színház azért nem tudta kimunkálni az abszurd
drámák előadásához szükséges új avantgarde
játékstílust, mert nem sikerült alkotó módon
asszimilálnia a brechti színház tanulságait. A
Brecht nagyságát elismerő formális hódolat nem
helyettesítheti a tényleges problémákkal való
szembenézést. Tisztázásra szorulnak olyan
kérdések, mint az elidegenítés korszerű alkalma-
zása, a groteszk helyes értelmezése, a stilizált
gesztusok jelrendszerére épülő antinaturalista
játékstílus elemeinek vizsgálata stb. Ha a Thália
Színház tovább akar lépni, ezen az úton juthat el
vállalt profiljának művészi kiteljesítéséhez.

Amint ez a színházaink profiljáról adott vázla-
tos jellemzés is mutatta, a profil kialakulásának
spontán folyamata nem független a hely szelle-
métől (a Vígszínház, a József Attila Színház ese-
te), s mindenekelőtt nem független az egyes
színházak vezető művészegyéniségeinek ízlésétől,
igényeitől, színházról vallott felfogásától.

Kazán Istvánnak igaza van, profil kialakítására
csak az a színházat vezető művészegyéniség
képes, aki tehetsége jogán „vasakarattal, ha kell
despotizmussal maga alá tudja gyűrni az egész
társulatot, hogy kifejezze művészi hitvallását,
művészi elképzelését és törekvését". A tehetség

szabad működésének ez az ideális állapota - mint
ismeretes - eddig egyedül a Thália Szín-házban
valósult meg, ezért is tudott a Thália Színház a
többi színháznál határozottabb, nyiltan is
megvallható profilt kialakítani. A többi
színházban a profil kialakítását belső harcok ne-
hezítik. Kazán István is, Major Tamás is kifej-
tette, hogy a színházak államosítása után kialakult
elosztást - rendezők, színészek elosztását -
meghaladta az idő. Áldatlan állapot - írják -, ha az
egyes társulatokhoz művészi felfogásukat
összeegyeztetni nem tudó színigazgatók, ren-
dezők, színészek, dramaturgok kerülnek, akiknek a
béke, az alkotó munka kedvéért meg kell al-
kudniok egymással. S e művészi megalkuvások-
nak az eredménye, hogy színházainknak van is,
nincs is profiljuk.

Nyilvánvalóan egyet lehet érteni azzal a Ma-
gyar Hírlapban elhangzott javaslattal, amelyet
Major Tamás is támogat, hogy „gomboljuk újra a
mellényt . . , azaz, induljon meg az azonos elveket
valló művészek átcsoportosítása a sajátos stílusú
alkotóműhelyek kialakítása érdekében". (Ahogy
ez filmművészetünkben is megtörtént. S az
eredmény nem is maradt el.)

Ez az átcsoportosítás azonban az önálló profil
kialakításának csak a szervezeti előfeltételét te-
remtené meg. S ne feledjük, az önálló profil ki-
alakítása önmagában még nem üdvözít. Bár nem
lelkesedem a „színház mint szórakoztatóüzem"
műfajért, egyet kell értenem Kazán Istvánnal,
hogy a színházba járó budapesti közönség fel-
vevőképességéhez mérve idealisztikusan eltúlzott
a komoly prózai darabok aránya a puszta
szórakoztatást, mulattatást szolgáló vígjátékok,
zenés komédiák, musicalek rovására. Létrejött
egy ördögi kör: a prózai darabok többsége nem ér
meg negyven, hatvan előadásnál többet, máris új
bemutatót kell produkálni. Nincs idő az el-
mélyült munkára, a gondos előkészítésre, az elő-
adásokon érződik a gyors munka, ez megbosszul-
ja magát, mert a gyenge vagy többnyire közepes
előadás nem tudja kihozni a bemutatott darab
igazi értékeit, s így nem következik be a várható
siker. A Berliner Ensemble-nál néha több mint
egy évig próbálnak egy darabot, s még a bemu-
tató után is csiszolják, javítják az előadást. A
Berliner Ensemble szélsőséges példa, azonban
ahány ismert külföldi rendezővel beszéltem, a
román Ciuleijal, a lengyel Axerral, Swinarskival
vagy a svájci Bessonnal, mind elmondták, hogy
hónapokat szánnak egy-egy igényesebb
produkció előkészítésére.

Mint gyakorló kritikusnak munkámhoz tartozik
a színházba járás, de alig győzöm a budapesti



színházak premierdömpingjét, a vidéki színházak
bemutatóiról már nemis beszélek. Hogy kövesse a
középszernek ezt az áradatát a civil néző?
Meggyőződésem, hogy kevesebb több volna.

Filmrendezőnek viszonylag könnyebb kialakí-
tania a maga művészi profilját, hiszen már a
forgatókönyvet is a maga víziójának megfelelően
íratja meg, maga is részt vesz a megírás folya-
matában, s a szöveget a rendezés folyamatában
végleg a maga képzeletvilágához igazítja. A szín-
padi rendezőt azonban végső soron köti az írott
szöveg, különösen, ha jelentős író művét kell
színpadra állítania. Más játékstílust követelnek a
görög klasszikusok, mást Shakespeare, mást a
tizenkilencedik századi naturalisták és a napja-
inkban írt modern alkotások. Az írott szöveg al-
kalmazkodást, beleérzést követel a színházi ren-
dezőtől, mindig mást és mást. Lehetséges-e ilyen
körülmények közt, hogy a színpadi rendező a
filmrendezőhöz hasonlóan kialakítsa a maga
sajátos, mindenki mástól különböző rendezői
stílusát, sajátos rendezői profilját?

A világ színművészete is bizonyítja, hogy le-
hetséges. A színházrendezői profil nem pusztán
formai, hanem sokkal inkább tartalmi koncepció
kérdése. A mondanivalóé! Belső igény valami
fontosnak érzett felismerés közlésére. Ez hatá-
rozza meg a darabválasztást, a darab értelmezését,
előadásmódját, játékstílusát. S minél újszerűbb,
izgalmasabb ez a mondanivaló, s minél
szuggesztívebbek a mondanivaló propagálását
szolgáló eszközök, annál izgalmasabb, eredetibb a
rendező profilja. Vagyis megint csak eljutottunk
ahhoz az egyszerű igazsághoz, hogy a profil -
tehetség, szuggesztív egyéniség kérdése. Ez az,
amit már nem lehet megszerezni, megtanulni.
Ennyiben igaza van Both Bélának: az önálló profil
nem pusztán elhatározás, jó szándék kérdése.

Végezetül szólni szeretnék a fiatal rendezők fej-
lődési lehetőségeiről. Helyes az a jelenlegi gya-
korlat, hogy a főiskoláról kikerülve a fiatalok egy
vezető rendező védőszárnyai alatt folytatják
tanulóéveiket. Idővel azonban eljön az a nap,
amikor el kell szakadniok mesterüktől, hogy ma-
guk repülhessenek, hogy kialakíthassák egyéni
rendezői koncepciójukat. Színházi életünk je-
lenlegi struktúrájában erre nincs mód, s félő, hogy
tanítvány-státuszban maradva később nem is
tudják többé levetni az epigongúnyát. Ezért meg
kellene adni a tanítványsorból kinőtt fiatal
rendezőknek a lehetőséget arra, hogy miniszín-
házakat szervezzenek, ahol viszonylag csekély
anyagi kockázattal szabadon kísérletezhetnek.

Az ellenérvek! Hiszen magam állítottam, hogy

máris sok a prózai színház, minek a számukat
tovább szaporítani, tovább növelni a konkurren-
ciát? Ezek a negyven-ötven, maximum száz sze-
mélyes miniszínházak azonban nem jelentenének
konkurrenciát a nagy színházaknak, ezeket amúgy
is csak színházat kedvelő fiatalok meg a
szakmabeliek látogatnák. Szükségszerűen rövid
életű vállalkozások, felbomlanak, ha kudarcot
vallanak.

Igaz, a nagy színházaknak is vannak már kí-
sérleti célokat szolgáló stúdiószínházai. Egyelőre
azonban csak a Thália Színház stúdiója működik,
s itt sem folynak a szó szoros értelmében vett
színházi kísérletek. Nem titok, hogy azok a
darabok kerülnek itt bemutatásra, amelyeket
vitatható mondanivalójuk, formai megoldásaik
miatt nem látnának szívesen a nagy színpadon. A
nagy színházak stúdiószínpadainak az volna a
feladata, hogy a vezető rendezők laboratóriumai
legyenek. Igazán kár, hogy nemigen élnek ezzel a
lehetőséggel, hogy olyan kevés bennük a kísér-
letező kedv.

Nálunk sajnos még mindig lenézik a mini-
színházakat. Holott Krejca a prágai Nemzeti
Színházat, Strehler a milánói Piccolo Teatrót
hagyta ott egy kis színház kedvéért, Grossmann,
Grotowski a maga miniszínházával lett világ-hírű.
Az önálló profil kialakítása - s enélkül nem lehet
valaki jelentős rendező - kis színházban
összehasonlíthatatlanul könnyebb; itt kevesebb az
akadály, szabadabb a tér. S nem lehetetlen az sem,
hogy az intim, a néző és a színész közvetlen
kapcsolatát megteremtő kis színházi formáké a
jövő.

NEW YORKBAN

az Off-Broadwayt elöntő sex-hullám egyik
legújabb hajtásáról olvashatunk a Die Tat

1969. február 13-i számában. A Geese (Libák)
című, duplára emelt helyárakkal játszott
produkció első felében két teljesen meztelen
fiatal űz szerelmi játékot az ágyban; szünet után
ugyanezt a műveletet két toplessbe „öltözött"

színésznő ismétli meg. 18 éven aluliak az
előadást nem látogathatják; vigasztalásukra
vasárnap délutánon-ként ugyanezt a művet
eljátsszák nekik - csak felöltözve. Ezzel viszont
a színház maga cáfolja meg azt az érvét, hogy a
meztelenség az adott produkcióban művészi
szükség-szerűség.




