
L E N K E I L A J O S

„Szemközt" a profillal

Kíséreljük meg a lehetetlent: nézzünk szembe a profillal!
Mi is a profil? A magyar nyelv értelmező szótárában más meghatározások után »új" jelzéssel

ezt találtam: „Valamely üzemnek, vállalatnak, intézménynek, folyóiratnak megszabott
jellegzetes termelési, működési területe, iránya."

Itt a példák között ez áll: „a kiadó, a színház profilja." Tehát az a fogalom is új, hogy egy
színháznak profilja van.

Mindnyájan tudjuk, hogy ez így van. A fogalom egyidős a színházak államosításával, vagyis
azóta létezik, amióta felvetődött az az igény, hogy a színháznak legyen megszabott működési
területe, iránya. Hozzátehetjük: központilag megszabott működési területe, iránya. Ez az igény
megnyilvánult kultúrpolitikai célokból - ahogy mondani szokták: „felülről" -, de megnyilvánult
összetettebb okokból „alulról", a színház részéről is. Mindenki tudni akarta, hogy mi a dolga,
feladata, meddig terjed a felelőssége (politikailag, ideológiailag és nem utolsó-sorban anyagilag
is). így aztán ki is alakult az első „profilírozás" eredménye: a Nemzeti Szín-ház mellett, amely
azelőtt is állami színház volt, a többi „nemzeti színház" is megkapta a működési területét
(Ifjúsági, Néphadsereg, Úttörő stb.), s megszabták irányát is.

Ám azóta két évtized telt el, és életünk, társadalmunk fejlődésével felbomlottak, eltűntek ezek
a régi profilok. De a fogalom és a szó ma is él, noha egészen megváltozott, immár homályossá
vált, gyakran zavarokat okozó értelmezésben.

P r o f i t és a „profilok"

Vannak, akik mindenekelőtt a műsor, illetve a műsorterv (mert ez sem mindegy) szempont-
ját helyezik előtérbe. Ez valahogy úgy képzelendő el, hogy egy-egy színház meghatározott
jellegű műveket játszana. Például a Nemzeti Színház csak vagy elsősorban klasszikus műveket,
más színház kizárólag modern, megint másik egyedül a két világháború között vagy a század
elején született darabot adna elő. Ez valóban pompás útja lenne annak, hogy például a Nemzeti
Színház múzeummá változzék, egy másik színház is elveszítse kapcsolatát korunkkal még
akkor is, ha zseniális módon „értelmeznék" a múlt értékeit. Fájdalmas példákat lehetne
felsorolni - hazaiakat és külföldieket is - arra, hogy a profil ilyen felfogása milyen eredmé-
nyeket produkált.

Egy másik gyakori felfogása a profilnak az a követelés, hogy a színház együttese minden
művet egy bizonyos művész vagy művészcsoport által kidolgozott és egyedül üdvözítőnek
elismert játékstílus szerint játsszék.

Sorolhatnám a profil értelmezésének további változatait, de azt hiszem felesleges. Annál is
inkább, mert ma már nincs „központilag kifejezett igény", színházanként nem szabják meg
„felülről" a tennivalókat. A színházak - egyenként és együttesen - saját belső törvényeik szerint
fejlődnek, változnak. S ha azt a valamit keressük, ami megkülönbözteti egymástól a
színházakat (mert van ilyen valami), akkor ennek a változásnak a törvényszerűségeit kell
felkutatni és vizsgálni.

Egy rövid írás keretében ezt természetesen lehetetlen elvégezni. Alapos elemző munkára



van szükség. Ez egyébként is régi és fájdalmas hiánya színházi életünknek. Régi és új adatok
egybevetésével lehet megkísérelni, hogy megválaszoljuk: miért és mitől olyan egy színház,
amilyen? Vagy: miképp alakítható egy színház profilja, és milyen legyen az? Mert igaz, hogy a
profil kialakul, de még jobb, ha tudatosan alakítjuk.

Stílus, hagyomány

A teljesség és a fontossági sorrend igénye nélkül, a magam számára is felvetnék néhány
problémát :

Milyen belső erők működnek egy színház társulatánál, amelyek megszabják fejlődésének
lehetőségeit ? Emlékezzünk csak vissza néhány évvel ezelőttre. A fővárosi színházak nagy része
meglepő változásokon ment át. A társulatok stílusa kezdett áttörni - hol pozitív, hol meg
negatív irányba - minden olyan kísérleten, amely tőle idegen feladatot akart megoldatni vele.
Az erőszakolás, a kényszer mélypontra süllyeszthet egy társulatot - legalábbis egy-egy pro-
dukcióban -, vagy kifényesedhetnek képességei és ragyogó teljesítményre lehet képes. Így és
emiatt szürkül el például majd minden Brecht-előadás, így fényesedik ki nagy színészek ké-
pessége egy-egy modern vagy évtizedek óta hagyományos darabban.

Bajza vagy Hevesi?

Van-e hagyománya egy-egy színháznak? Ha van, például a Nemzeti Színháznak vagy a
Vígszínháznak, hogyan használhatja fel a szocialista színház együttesének kialakításához? Mi a
hagyománya a Nemzetinek vagy a Vígszínháznak? És a Madách Színháznak? Mit őriz-nek?
Nagy színészek stílusát? Nagy rendezők, igazgatók tanításait? Vagy talán szerzők emlékeit? S
kiket? A Nemzeti Bajza Józsefet, Paulay Edét vagy Hevesi Sándort? Egressyt, Jászait vagy
Bajor Gizit? Somlay Artúr és Csortos Gyula nemzeti színházi hagyomány-e vagy vígszínházi? S
a Vígszínház ? Ditrói Mór a példakép vagy Jób Dániel? A magyar ciklus, a Csehov-előadások
vagy Molnár Ferenc? S a Madách Színház? Beőthy Lászlóra emlékezzék (az egykori Magyar
Színházra) vagy Beőthy a Nemzetié?

Vagy dobjuk el az egészet és konstruáljunk valami mást hagyomány címén? De hiszen a
felsoroltak és még sokan mások - Ódry, Uray, Varsányi, Hegedűs, Bárdos Artúr, Németh Antal
- működése ott él a színházi emberek idegeiben.

Fentebb említettem a társulatban rejlő erőket. Ez a kollektíva ereje. De mit jelent egy-egy
kiemelkedő művész, színész vagy rendező egy színház jellegzetességeinek kialakulásában?
Botorság lenne tagadni, hogy van ilyen, még akkor is, ha rettegünk a sztárkultusztól. Hogyan
befolyásolja a nagy tehetség és tudás az egész társulatot, és hogyan hat népszerűsége a közön-
ségen át vissza a színházra? És ami nálunk megszokott: egy-egy színháznál nem egy, hanem
több ilyen egyéniség található. Hogyan hatnak egymásra, az egész társulatra?

A megváltozott közönség

S a közönség? A társadalom változásai teljesen megváltoztatták, differenciálták az egykor
homogén közönséget. Egy része teljesen új és napról napra újul. Más részét már szinte sem-
mivel sem lehet meglepni. Érdeklődési köre változatos. A mai közönség a régivel szemben nem
azt akarja látni, amit úgyis tud, nem megnyugtatni akarja magát, hanem újat követel és igen
magas igényekkel. Más része azonban ragaszkodik ahhoz, amit megszokott. A közönség
valamennyi színházba jár, összehasonlításokat tesz. Ám nemcsak egyik színházat hasonlítja a
másik színházhoz, hanem a színházat a filmhez, a tv-hez, sőt az űrhajózáshoz is. Minden-nap
más összetételű közönség ül a nézőtéren, és senki sem tudhatja, hogyan fog viselkedni,
reagálása kiszámíthatatlan. Ez nyilvánvalóan befolyásolja a profilt, hiszen úgy és azt kell ját-
szani minden színházban, hogy ez a sokrétű, sokízlésű, különböző világnézetű, erkölcsű, korú,
társadalmi helyzetű egyedekből álló közönség képes legyen együtt játszani az előadással - mert
ha nem ezt teszi, akkor a sok erőfeszítés kárbaveszett fáradság.



A felmérni való tehát szinte beláthatatlan. Foglalkozni kellene a színházak sajátos anyagi
szükségleteivel, műszaki ellátottságával, ennek hatásaival. Egy épület például lehet otthona egy
társulatnak, lehet közömbös, de esetleg csak gyűlölt „munkahelye".

És szándékosan utoljára hagytam a legfontosabbat. Mindnyájunk közös célja az új társa-
dalommal együtt, annak harcait (és pihenő időszakait) segítő szocialista színház fokozatos
megteremtése. A felsorolt teendők azt a célt szolgálnák, hogy világosabb utat lássunk magunk
előtt. Vajon mi rejlik e fogalom mögött, amelyet annyiszor kimondunk és amelynek kifejtésére
legfeljebb sztereotípiákat használunk? Csak egy egyszerű kérdés: hányfajta szocialista színház
lehetséges ? A változatosság egysége fogja-e jellemezni összességében és külön-külön is, vagy az
egység változatossága: az összesség részekre bontva? A tennivalók mély elvi különbözősége
rejlik e furcsa két kérdés mögött.

S az eszmék? Miféle eszmék bukkannak fel, burjánzanak, tűnnek fel vagy tartják magukat
szívósan színházaink falai között? Hogyan alkalmazzuk a marxizmust munkánkban, valóban
olyan szerepet játszik-e, amely biztosítéka annak, hogy szocialista színházat alkossunk?
Tisztáztuk-e már őszintén nézeteinket a színház társadalmi helyzetéről, feladatairól napjaink-
ban, holnap és a távolabbi jövőben? S honnan vesszük az eszméket? Mit használhatunk a világ
színházaiban kialakult gondolatokból és gyakorlatból, milyen mérce alapján ítélünk, mit
tartsunk nekünkvalónak, mit vessünk el, mit szedjünk ízeire és próbáljuk alkalmazni
alkatrészeit? Ezekre a kérdésekre a marxista színházi esztétikának kell felelnie.

A színházak a problémákat is, a megoldásokat is esetenként érzik, és „megérzés" - ha úgy
tetszik művészi és kultúrpolitikai rutin - alapján dolgoznak. Vannak kiváló elképzelések, ame-
lyeket lépésről lépésre igyekeznek megközelíteni, és az eredményeket megszilárdítva, a ku-
darcok tanulságait levonva előrehaladni. Az előrehaladás közben tapasztalati úton feltárulnak
bizonyos törvényszerűségek. Ezek a tapasztalatok sokszor ellentmondóak, de ez csak azt
bizonyítja, hogy a színházban is érvényesek a dialektika törvényei, mint a társadalmi élet más
területén.

A jellegzetességek feltárása tehát szükséges, a kutatás sok izgalmas kérdésre adhat feleletet.
Ám ezt a hatalmas munkát egy ember nem végezheti el, hiszen mindez, amit felvetettem,
csupán töredéke annak, ami megvizsgálandó és végiggondolandó. Kik lehetnének alkalma-
sabbak e munka elvégzésére, mint azok, akik nap nap után szembetalálkoznak a problémákkal,
igyekeznek megoldani azokat és ezzel alakítják saját színházuk profilját? Hogy tudatosabban
végezhessük munkánkat, e lap hasábjain hozzá kell látnunk a feladatok megoldásához. Az
eredményeknek mindnyájan szerzői és egyben haszonélvezői is lehetünk.
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