
B O T H B É L A

Profil

Néhány évvel ezelőtt felszólítást kaptam: határozzuk meg a Nemzeti Színház profilját.
Megpróbáltuk — nem ment. Beszélgettünk, vitatkoztunk, igyekeztük minél jobban körül-
írni, s végül is kénytelenek voltunk kitérni a feladat elől.

Akkor nem kevesen voltak, akik értetlenül álltak ezzel a tehetetlenséggel szemben. Pedig
hát nagyon is érthető, nagyon is sok oka volt annak, hogy nem tudtuk (s talán nem is nagyon
akartuk) meghatározni a profilt. Ma, amikor már — azt hiszem — van kialakult vagy kialakuló-
ban levő jellege a Nemzeti Színháznak (és nemcsak a Nemzetinek), szeretném elmondani:
mi tartott vissza annak idején az előzetes meghatározástól. Úgy hiszem: más kérdésekben is
gondolkozásra késztető lesz ez az okfejtés és talán még tanulságul is szolgálhat.

Mi a profil? Mit értünk, mit értsünk egy színház profilján? Nyilván azt, ami jellemző rá,
ami meghatározza, ami más színházaktól megkülönbözteti. Ha ez a megfogalmazás helyes
(remélem: lényegében az), rögtön kitűnik, hogy egyszerre — vagy egymás után — nagyon sok
tényezővel kell számolni. Ha egy színházat meg akarok határozni, figyelembe kell venni az
épületet, amelyben működik; tagjait, akik alkotják; közönségét, amely látogatja; műsorát,
amit valóra vált; a rendezők, színészek, tervezők munkájának speciális jellemzőit; a színház
hirdetett és megvalósított terveit; szellemét, atmoszféráját . . . és még hosszan sorolhatnám
tovább. Ha nem ezt teszem, ha megmaradok csak néhány tényező figyelembevételénél: bele-
ragadok az általánosba, nem tudok megkülönböztetni.

Voltak ilyen próbálkozások. Történtek kísérletek: játsszék valamely színház csak az ifjúság-
nak, csak az úttörőknek. Átmeneti hasznossága nem volt arányban azzal a kárral, amit az
erőszakos leszűkítés okozott. (Az ifjúságot megfosztotta a tágabb lehetőségektől, a színészeket
egyoldalúságra kárhoztatta.)

A profilírozásnak az a megoldása, hogy próza—opera—operett—báb—kabaré, annyira kézen-
fekvő, hogy nyilvánvaló: nem erről van szó, nem ilyen jellegű profilmeghatározást kíván
bárki is. Hiszen ez megvan.

Olyan profilt kellene meghatározni, ami a hasonló működési feladatokat végző, hasonló
műfajokkal foglalkozó, hasonló körülmények között tevékenykedő színházakat különbözteti
meg egymástól.

Nézzük hát az ilyen színházat. Például nézzük a főváros kizárólag prózai darabokat játszó
színházak. Az épületek adva vannak (már amennyire adva vannak, mert hiszen jó néhányszor



a költözködések miatt épületváltozás történik). A társulatok adva vannak (döntő elemeikben
szinte változtathatatlanul). A közönség adva van (a földrajzi adottság és a közönségszervezési
rendszer tektonikus változásokat nem tesz lehetővé). Mivel lehet tehát befolyásolni a profil
kialakulását? Gondolom, mindenekelőtt a műsor alakításával s aztán az előadások speciális
jellegének kimunkálásával. Persze e kettő már erősen visszahathat a közönség összetételére is.

Vizsgáljuk a műsort elsősorban. Ha előre programot akarnak adni a főváros prózai szín-
házai (és ez már megtörtént jó néhányszor), többnyire ugyanazt mondják el. Azt tudniillik,
hogy legfontosabb feladatuknak tartják az új magyar dráma támogatását, emellett szándékukban
van játszani a drámairodalom klasszikus alkotásait, magyarokat csakúgy, mint világiro-
dalmiakat, és egyik sem óhajtja kirekeszteni műsorából a kortárs külföldi drámairodalom
kiemelkedő műveit sem. Ezek a nyilatkozatok őszinték, valóban így gondolja minden színház
vezetősége, s terveik többé-kevésbé valóra is válnak. Tehát az azonos vagy hasonló program
ilyenformán előre nem jelent eltérő egyéni profilokat.

Vagy vizsgáljuk az előadások szempontjából a kérdést. E téren is vannak programok, ezek is
azonosak: valamennyi színház korszerű színjátszást ígér, színvonalas rendezést, az értelemhez
és az érzelemhez egyaránt szólni akar mindegyik. Helyes programok - semmi egyéni profil.

Talán a rendezői módszer vagy a színészi alkotó tevékenység módszere alapján lehetne
jobban megközelíteni előre a profil felvázolását? Hogyan nyilatkozik a rendező? Legtöbbször
így: a darabban levő, sokszor mélyen elrejtett gondolatokat szeretné kibányászni, nincs
előzetes, véglegesen elhatározott és kidolgozott koncepciója, a színészekkel együtt meg a ter-
vezőkkel együtt, közösen, induktív módszerrel szeretné ezeket az értékeket felszínre hozni s a
közönség elé tárni. És hogy nyilatkozik a színész? Többnyire így: hagyom hatni magam-ra a
darabot, iparkodom a mélyére látni, előre nem szívesen beszélek, remélem sikerünk lesz.

Mindezek a gondolatok alkalmasak arra, hogy belőlük az egyes előadásra vonatkozólag hitet
ébresszenek a külső szemlélőkben: a színház dolgozik és - remél. Arra azonban nem
alkalmasak, hogy előre körvonalazzák az egyes előadások profilját, amelyek pedig szerves elemei
az egész színház profiljának.

Azokon a vita felett álló elveken kívül, amelyeket valamennyi színházunk vezetői a maguké-
nak tekintenek, s amelyek szolgálatát, érvényesülését legjobb tudásuk szerint szorgalmazni
akarják, vajmi kevés azoknak az előre meghatározható tényezőknek a száma, amelyek a profil
kialakulása szempontjából valóban döntő jelentőségűek. Elriasztó példaként szokás említeni azt
a színészi magatartást, amely ezekben a szavakban nyilvánul meg: „Estére hozom". Ugyanígy
erős kétkedés fogja el az embert, ha egy darab helyett egy deklaratív ígérethalmazt kap - még
ha csak elöljáróban is - a szerzőtől. A jó előre elkészített és kitűnően megfogalmazott rendezői
koncepció-leírások sem keltenek túlságosan nagy biztonságérzetet. Sőt még a színház bérleti
felhívásai is számos esetben tágak és labilisak (fejére is olvassák nemegyszer az illető
színháznak). Miért volna hát több a valószínűsége annak, hogy ha a részekben ennyi a
bizonytalansági tényező: az egészben, a színház profiljában több biztonsággal lehetne - persze
felelősséggel - megmondani a jövőt?

Csodálatos (időnként kegyetlenül bántó, máskor csak keserű mosolyt keltő) az a kritikai
magatartás, amely abban nyilvánul meg, hogy a bíráló mindenképpen bűnbakot akar találni, ha
egy produkció nem tetszik neki vagy ha nincs sikere. Mintha bizony nem az volna általában
színházaink legfőbb, legjellemzőbb és legáltalánosabb törekvése, hogy minden tudásukkal és
igyekezetükkel sikerre vigyenek minden darabot, amelyet előadnak, s mintha nem az lett volna
legáltalánosabb, legjellemzőbb törekvésük, hogy olyan darabokat mutassanak be (az előbb már
említett alapelvek tiszteletben tartása mellett), amelyeket - úgy vélik - sikerre tudnak vinni.

Meggyőződésem: a profil nem lehet kitűzhető cél. A profil: kialakuló eredmény. A profilt



meg lehet állapítani, ha van (persze azt is meg lehet állapítani, ha nincs), de nem lehet elmé-
letileg meghatározni előre: „Ilyen lesz a profilom".

Azt a kérdést sem lehet teljesen elhanyagolni: hogyan határozzuk meg a profilt, amikor már
van? Egy időben divat volt egy-egy darab cselekményét, meséjét egyetlen mondattal kifejezni.
Emlékszem, milyen fogalmazási tornákat végeztünk annak érdekében, hogy egyik-másik darab
meséjét bele tudjuk szorítani egy bővített, de legalábbis egy összetett mondatba. Mi volt ennek
a fogalmazási tornának az eredménye és haszna? Az égvilágon semmi. És ha sikerült
„megalkotni" egy-egy mondatot, az rendszerint torz képe, karikatúrája volt már csak a
darabnak.

A színház profilja épp így nem fogalmazható meg egy mondatban. Ha valaki le akarja írni a
legérdekesebb, legvonzóbb színház jellegét: valóban leírásra kényszerül, elemzésre, vagyis
mindazoknak az elemeknek a meghatározására (ha tömörebben is, mint ahogy az a valóságban
van), amelyekből az egész profil összeáll. Úgy hiszem, ma, amikor talán dicsekvés nélkül el
lehet mondani, hogy színházaink jelentős részének v a n profilja, mindenki saját tapasztalatával
igazolhatja ennek az állításnak a helyességét. Körül kell írni, sok jellemző vonásán keresztül
kell érzékeltetni egy-egy színház egyéniségét annak, aki célul tűzi ki, hogy meghatározza a
profilját. De jól is van ez így. Egy élő organizmusnak, egy művészi munkát végző, nagy
hatóerejű intézménynek a meghatározása nem lehet szimpla, leegyszerűsített, általánosságok-
ban mozgó, fejlődését, formálódását figyelmen kívül hagyó szentencia. Igazában sokkal
nagyobb öröm, hogy egyéni arcú színházakról beszélhetünk ma, mint amekkora örömet és
hasznot jelentett volna, ha pár évvel ezelőtt néhány keményen megfogalmazott mondatban
elérendő profilokat határoztunk volna meg, s most az volna a dolgunk, hogy vizsgálgassuk: mit
sikerült ebből megvalósítani, mit nem.

Nem szeretném, ha ebből a gondolatmenetből azt a következtetést vonnák le az olvasók,
hogy a színházban minden bizonytalan, ennélfogva nem lehet, nem is kell céltudatos munkát
végezni, hiszen mindent csak utólagosan lehet regisztrálni; ha sikerült valami: jó, dicséretet,
dicsőséget érdemel, ha meg nem sikerült: ki tehet róla? Hiszen mindenki jót akart. Nem így
van. Lehet is, kell is céltudatos munka. Lehet is, kell is tervezés. Lehet is, kell is körül-tekintés.
Ezek nélkül valóban a szerencse kénye-kedve szerint történne minden, és én a szerencsét nem
szeretném fetisizálni. De nem szeretném fetisizálni a színház munkájában (s általában a
művészi munkában) a tervszerűség szerepét sem. Amilyen fontos, hogy a színháznak szilárd
politikai, eszmei, etikai alapja legyen, ugyanolyan fontosnak tartom azt is, hogy legyen
bátorsága változtatni az eszközeit s figyelembe véve a való élet diktálta változásokat:
változtatni - uram bocsá' - még a terveit is. Legyen bátorsága és rugalmassága ahhoz is, hogy ne
szűkítse be magát egyetlen kifejezési forma Prokrusztész-ágyába, ne akarjon egyetlen kifejezési
módot rákényszeríteni minden darabjára, minden rendezőjére, minden színészére. Ellenkezőleg,
bátorítsa őket, teremtse meg számukra a művészi játék boldogságát. Ha ezt alapvető elvei
figyelembevételével és szolgálatában teszi: gazdagabb lesz kifejezései-nek tára, érdekesebb,
egyénibb lesz profilja, és lesz vele együtt élő közönsége is.




