
emzeti színház – nacionalista színház” (national – nationalist, a jelzôpár angolul
erôsebbnek hangzik): már címében is kissé anakronisztikusan akar provokálni az

újvidéki Šterija Játékokkal párhuzamosan szervezett nagyszabású nemzetközi konferen-
cia. Mert úgy tûnik, sem a nemzeti színház gondolata, sem a nacionalizmus nem tartozik
a színházmûvészet vagy intézményrendszere fontos, izgató kérdései közé a mai színházi
világban. Akár fölépül egy nemzeti színház, akár nem (kivételt, mondjuk, ezúttal is mi,
magyarok jelentettünk). A fel nem épült nemzetik közül a pozsonyi a legizgalmasabb: ti-
zenkilenc éve áll gigantikus torzóként a fehér márvány épület; olykor úgy tûnik, pirami-
sokat elôbb húznak fel Kelet-Európában, mint nemzeti színházakat. 

És mégis: a kevéssé ígéretes és passzénak vélt téma a világ különbözô pontjairól szem-
lélve egyszer csak igazolja érvényességét mai nézôpontból is. Mert ha hagyományait te-
kintve a nemzeti színházak nem különböznek is Keleten és Nyugaton (mármint Európá-
ban, sietek hozzátenni), amit ma e földrész két felén errôl gondolunk, az nagyon is eltér.
„Miért nincs Svájcnak nemzeti színháza, és miért jó ez?” – kérdezi egy svájci kritikus.
„Miért nincs szükség olasz nemzetire?” – így egy talján kolléga. „És mi, belgák hova áll-
junk?” – kérdezhetné egy flamand. 

A brüsszeli Flamand Királyi Színház mûvészeti vezetôjének, Jan van Gossensnek az
elôadása nemcsak arra válaszol, hogy ma kik azok a bizonyos belgák, hanem arra is, hogy
milyen egy érvényes mûvészeti program egy soknemzetiségû nagyvárosban. Gossens sze-
rint ez a színház ma Brüsszelé: nem egy monokulturális közösségé (a flamandé), nem is
egy virtuális belgáé, hanem egy bonyolult és átrendezôdött kultúrájú európai nagyvárosé.
A színház története egyébként tipikus: alapításakor, a XIX. század második felében a fla-
mandok voltak többségben, ma viszont egy gazdag kisebbség védett intézményrendszere
tartja fenn. Az elmúlt évtizedekben a színház bezárkózott a flamand kultúrába, elvesz-
tette a kapcsolatot a változó, egyre izgalmasabb színházi mozgalmakkal és saját közegé-
vel. (Gossens arra emlékeztet, hogy Brüsszel háztartásainak fele ma kétnyelvû; a flaman-

dok aránya húsz százalék, de rövidesen a
francia nyelvûek is kisebbségben lesznek.
A legnagyobb közösség az – elsôsorban
marokkói – arab). A változást a véletlen
provokálta ki: a színháznak az épület fel-
újítása miatt Brüsszel külvárosába kellett
költöznie, ahol egészen más közönséggel –
és egész más kultúrájú közösséggel – talál-
kozott. Új kérdéseket kellett feltennie: mi-
lyen ennek a városnak a közös kultúrája,
ha van ilyen egyáltalán; kik vannak a szín-
padon, és kiket szólítanak meg. A nyelvi és
kulturális változatosság megteremtését
tûzték célul, felfüggesztették a bérletrend-
szert, áttértek a projekt alapú produkciós
rendszerre. Az új korszakot bájos félreérté-
sek és kudarcok jellemzik (például egy ber-
ber közösséget próbálnak becsalogatni a
színházba arab darabbal, és csodálkoznak,
hogy nem jön senki), és baljós elôjelek öve-
zik (a színházat fenntartó flamand közön-
ség tiltakozik, és a flamand parlamenti
képviselôk háborognak). Egy (kelet-euró-
pai) kételkedô megkérdezi a flamand
elôadótól, hogy vajon Brüsszel külvárosai-
nak multikulturális lakói mikor kezdenek
majd autókat borogatni és gyújtogatni,
mint nemrég Párizsban. A megszólaló
egyébként a legnagyobb befogadóképes-
ségû nemzeti színház fôvárosában, Buka-
restben él. Amely fôváros külsô kerületei
már Caragiale korában is multikulturálisak
voltak – igaz, ma jószerével már csak ro-
mák lakják. 

Egy másik tipikus gondolkodásmód a
kisebbségekkel kapcsolatban: egy 2002-es
népszámlálási adat szerint a Vajdaságban
ötvenhatezer szlovák él. 2003-ban a ná-
lunk is ismert kelet-európai modell szerint
létre is jön a Vajdasági Szlovák Színház.
Azaz egy kisebbség nyelvének, identitásá-
nak és kultúrájának megôrzése és felmuta-
tása céljából létrehoz egy intézményrend-
szert – ilyenek a magyarországi kisebbsé-
gek profi, félprofi, félamatôr, amatôr társu-
latai és a határon túli magyar színházi
rendszer is. Félve kérdezem, hogy vajon a
kulturális szeparáció, sôt a szegregáció
(amely olykor már-már gettósodás) kor-
szerû gondolat-e. Ha csak a román–ma-
gyar viszonyból indulunk ki: miért olyan
kevés elôadás feszegeti a belgák által feltett
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Nemzeti, hôsök, tere 
■ V I T Á K  É S  E L Õ A D Á S O K  ■

A Tiso címû darab a pozsonyi Divadlo Aréna elôadásában
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kérdést: van-e közös, egymással megosz-
tani való kultúránk, van-e mondandónk
egymás számára (íme a flamand királyi
többes). Alig egy-két ilyen produkció szüle-
tett (Szentgyörgyön a Kalapáccsal a kézben, a
Honvéd együttesben, esetleg a legújabb
Pintér Béla-darab), jellemzô módon a szín-
házi periférián, az alternatívok körében.
Miért van, hogy Kelet-Európában egy ki-
sebbség úgy gondolkodik magáról, ahogy a
többség gondolkodik róla, azaz ahogy el-
várják tôle: zárkózz be, és forogj a saját kö-
reidben? Válasz persze nincs, továbbra sem
értjük egymást. 

Nem véletlen, hogy ezeket a kérdéseket
éppen itt, Újvidéken feszegetik-feszegetjük.
Hol vagyunk? Milyen országban? Mi a hi-
vatalos nyelv és írásmód? A latin és cirill
betûs feliratok káoszában, új államok, népek,
nyelvek, identitások bozótjában, nem sok-
kal egy rettenetes háború után a színház
feladata radikálisan átértékelôdik. A Šterija

Játékokra olyan külföldi elôadásokat hív-
nak meg, amelyek így vagy úgy ebben a
nemzeti-politikai mezônyben értelmez-
hetôek: itt van az önkritikus magyar, de
univerzális Feketeország, itt van a nemzeti-
magyar klisékkel játszadozó Parasztopera
és a szlovák „nemzeti hôs”, az elnök-pap,

Tiso szájából elhangzó nagymonológ. A magyar produkciók színházi nyelve egyedinek tû-
nik ebben a drámai színházi, fôleg hagyományosan szószínházi közegben. A „nemzeti”
színház helyi értékére és szerepére itt az elsô válasz: a színház az a hely, ahol az ember az
anyanyelvét hallgatja. Nem a saját, autochton (szerb) produkciók, hanem a külföldrôl
meghívott vendégjátékok mutatják, hogy a Šterija burkolt célja a kritikus társadalmi-poli-
tikai szellem felmutatása, a nemzeti mítoszok és sztereotípiák felülvizsgálata. Burkolt cél
– mert saját hazájában ezt nem találja. 

Jozef Tiso katolikus pap, a nácibarát elsô Szlovák Köztársaság (1939–1945) elnöke a
szlovák tudatban ellentmondásos történelmi figura: egyszerre háborús bûnös, egy to-
talitárius állam elnöke, a zsidó deportálások közvetlen felelôse, másrészt nagyszerû po-
litikus, a szlovák nemzet védelmezôje, államalapító mártír. Alakja a második Szlovák
Köztársaság 1993-as megalakulásáig tabu volt, így a pozsonyi Divadlo Aréna Tiso címû
elôadása az elsô nyilvános fórum, amely az elhallgatott témával foglalkozik. Az ered-
mény azonban nem morális ítélet vagy döntés (ennyiben, ha szabad ezt mondani, ro-
kon a Feketeország erkölcsi ítéletének hangsúlyozott hiányával), hanem mûvészi állítás.
Az alapszituáció szerint Tiso börtönben ül, tudja, hogy hamarosan kivégzik, és beszél;
Rastislav Ballek rendezô és Martin Kubran drámaíró együtt írták meg a szöveget Tiso
cikkeibôl, nyilvános beszédeibôl, titkára feljegyzéseibôl és más dokumentumokból.
A fôszereplô a szlovák történelem legtragikusabb figurájaként jelenik meg – mint nyi-
latkozzák: ez „egy olyan politikus tragédiája, aki elutasította a felelôsséget, és egy olyan
pap tragédiája, akiben nem volt együttérzés”; az eredmény nem dokumentumdráma
vagy történelmi elemzés, hanem színház: a tragédia születésének okait keresi. A cím-
szerepet a kiváló Marián Labuda játssza: a tévedhetetlenségében hívô, saját tettei igaz-
ságát egy pillanatig sem megkérdôjelezô fôszereplônek nincs személyes léte, csak érvei,
ideológiája. A darab elsô fele hosszú, minimalista eszközrendszerrel elôadott monológ,
a második rész teátrálisabb megoldásokat használ: belép egy kórus, (antiszemita) ka-
tolikus karácsonyi dal hangzik el, Tiso pedig felölti egy német katona tipikus jelmezét.
Az addig szlovák nemzeti jelszavakat skandáló kórus pedig váratlanul hátat fordít:
maszkot és sárga csillagot visel, aztán lassan hátrálni kezd a gázkamrák felé. A kép
mégiscsak tartalmaz morális ítéletet. 

A szerb elôadások (drámai és szószínház a javából) a kívülálló számára alighanem ér-
telmezhetetlenek és megítélhetetlenek: olyan színházi kultúra ez, amely elsôsorban nyel-
vében él, saját régi-új drámai hagyományait mutatja fel, ráadásul egy bonyolult társadalmi
(történelmi) kontextusban létezik, amely tele van tabukkal, érzékenységekkel és ellent-
mondásokkal. Hiába próbál meg ez a színház a kortárs (szerb) valóságról beszélni, úgy
tûnik, nincsenek rá szavai, nem tud egyenesen és fôként színházi szempontból egyértel-
mûen fogalmazni. Nincs társadalmilag érzékeny, politikai színház, csak áttételes, közve-
tett beszéd van – talán ezért is hívtak meg olyan elôadásokat, amelyek a direktebb beszéd-
mód színpadi lehetôségét bizonyítják. Thomas Bernhard Heldenplatz (Hôsök tere), a kor-
társ szerb szerzô, Nebojša Romčević Paradox, végül pedig a szlovén Srečko Fišer Közben
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A Paradox címû elôadás (zombori Nemzeti Színház)

A belgrádi Atelje 212 Heldenplatz
(Hôsök tere) címû elôadása



címû drámái, bármennyire különböznek is a szellemiség és a színházi nyelv tekintetében,
hasonló tematikát feszegetnek: annak a közelmúltnak a hatását a jelenre, amely vállalha-
tatlan hazugságokkal és félreértésekkel terhelt. 

Bernhard darabját, amelyet a szerzô egyetlen alkalomra, a felújított Burgtheater bot-
rányba fulladt megnyitójára írt 1988-ban, Elfriede Jelinek így jellemzi: „Thomas Bern-
hard Heldenplatz címû darabjában az ablakon kiugrott zsidó matematikaprofesszor öz-
vegye lentrôl, a térrôl egész életében hallja Hitler beszédét és az emberek ordibálását,
míg holtan arccal a levesbe nem esik. És mivel elkerülhetetlen, hogy a történelmi tragé-
dia, amelybôl senki sem tanult, komédiaként ismétlôdjék meg, a tömegek most is ordí-
toztak rendesen.” A mai osztrák társadalom antiszemitizmusát, rasszizmusát elemzô
darab jó alkalom egy kis „üdítô” szembenézésre: a belgrádi Atelje 212 sokórás, tiszta
szószínházi produkcióját (a kiváló színészek alig „játszanak”: csak ideáik és személyisé-
gük által léteznek) feszült nézôtér figyeli. Mintha tényleg értenék egymást. Akárcsak a
játék, a színpadkép is jelzésszerû: az elsô és harmadik felvonás körvonalaiban idézi föl
egy jómódú bécsi polgárcsalád otthonát (az ablakon túl még a Burg árnyai is láthatók),
a második díszlete mindössze egy pad abban a Burg melletti parkban, ahol a temetésrôl
hazafelé tartó család három tagja – a professzor két lánya és az emigrációból hazatért
bátyja – megpihen némi tisztázó beszélgetésre. A vehemensen utálkozó Bernhard (Es-
terházy Péter szavával: a „gyalázózseni”) – aki végrendeletében egyébként megtiltotta
mûvei Ausztriában való kiadását és elôadását; igaz, ezen a hagyatékkezelô féltestvér
Bernhard halála után tíz évvel, 1999-ben egy alapítvány létrehozásával módosított kissé
– a darabban „hat és fél millió eszelôsrôl” beszél, valamint arról, hogy „minden bécsi-
ben egy tömeggyilkos lakozik”. A bemutató körüli botrány – szemét kiborogatása a szín-
ház elôtt, Claus Peymann távozásának sürgetése stb. – pikáns epizódja, hogy az a Kurt
Waldheim bélyegezte meg „az osztrák nép sértegetése” címén a darabot, akinek múltjá-
ban a markáns náci foltok akkoriban már ismertek voltak. A belgrádi Atelje 212 elôadása
pasztell színházi fogalmazásmódjával igyekszik a szövegre irányítani figyelmünket – és
ez adott esetben erôsebb gesztus, mint bármilyen teátrális színházi megoldás. Legföl-
jebb kicsit fárasztóbb.

A szlovén Közben címû dráma Primo Levi Fegyverszünet címû regényébôl készült átirat:
történet az Auschwitzból hazatérô lengyel fogolynak a Szovjetunión is átívelô külsô és
belsô utazásáról. A háború nyers és közvetlen, leegyszerûsítô és naturalista teatralizá-
lása azonban éppen itt, e térségben válik nevetségessé, mert a valóság itt sokkal érdeke-
sebb és gazdagabb a színháznál. A Paradox címû darab a zombori Nemzeti Színház
elôadásában: bohózat a szerb értelmiség, média és politika mai állapotáról. A helyszín
egy állítólagos értelmiségi házaspár ledurrant lakása – erre ugyan a naturalisztikus dísz-
letben az obligát rendetlenségen kívül kevés dolog utal. A feleség egyfolytában a tévére
mered bambán – láthatóan jól elvan egyedül. Férje kocsijába közben beleütközik egy
népszerû médiasztár, aki – persze – egy politikus szeretôje, ráadásul meg is verik. A ki-
számítható bohózati koreográfia szerint elôbb-utóbb mindenki megjelenik a lakásban,
az utcán közben kitör a forradalom, a sztárokból és az ôket pártfogoló politikusokból
egy idôre üldözöttek lesznek, a zavargásokat persze leverik, a háttérben fölsejlik egy
erôskezû diktatúra képe. A végén minden „helyreáll”, az átmenetileg rejtôzködni kény-
telen sztár-baba ismét fölöltheti kedvenc parókáját, és visszatérhet rajongói táborába –
a házaspár pedig végre-valahára együtt bámulhatja ôt tovább a tévében. A játék tempója
jó lenne, a színészekkel sincs semmi baj, a rendezés azonban leginkább egy forgalmi
rendôr szerepében az ütközések elkerülésére koncentrál – és hát a darab is vérszegény.
Kicsit sem segít abban, hogy a nézô bármilyen felismerésre jusson önmagát és e kívül-
belül zavaros délszláv világot illetôen. 

A fesztivál névadója, Jovan Šterija Popović  (1806–1856) a szerb dráma Európában
meglehetôsen ismeretlen Shakespeare-je, mint ez többször elhangzik – egyébként Oszt-
rovszkij, Kisfaludy kortársa. Hazugok hazugja címû darabja meglepôen hasonlít az elôb-
bi Erdôjére: a történet és a figurák is ismerôsek; ez is félreértések és félrevezetések komé-
diája. A zombori szerb Nemzeti produkcióját Gorčin Stojanović  viszi színre manapság
kurrensnek számító rendezésben, mely leginkább az ellenpontozásra, ellentétes szín-
padi és játékeffektek egymásnak feszítésére építô finom, ironikus játék: gesztus és szó,
beleélés és eltartás, drámai tét és játékos könnyûség van jelen egyszerre, olykor egymás-
ban. Egy álruhás ficsúr, hozományvadász házasságszédelgô tôrbe csalási epizódja a ter-
jedelmes darab: a középkorú vagyonos ara boldogan esnék áldozatául, ha a kötelezô
leleplezés nem akadályozná ebben. A színmû – ugyancsak kiszámíthatóan – szelleme-
sen fricskázza a frissen vagyonosodott álarisztokrácia kulturális sznobizmusát is, röp-
ködnek a torz idézetek, a kapitális marhaságok – a nézôtér nagy derültségére. Šterija da-
rabja – akárcsak kortársaié itthon – könnyedén idomul a mához: az élethazugságok,
mimikrik és a minden idôben mindenhol bôven található áldozatok ideje nem múlt el.
Könnyed játék is marad – remek színészek teszik azzá –: nem a velejéig megrengetni,
csak megmutatni és nevettetni akar.

ummázat: A nemzeti színház, amely 
korábban az erôsödô nemzettudat és

a polgári emancipáció oszlopa és nagy
erejû eszköze volt, a kulturális termelés ha-
tékony modelljeként szemlátomást kime-
rülôben van. Gyengítik a gazdasági globa-
lizáció kulturális következményei és az
európai integráció elôrehaladott állapota,
amelyek együttesen kétségessé teszik a
nemzetállam erejét és primátusát. A kul-
turális ipar és a migrációs áramlatok rob-
banékony növekedése tovább koptatja a
nemzeti színházaknak a kulturális intéz-
mények és elôadó-mûvészeti játékhelyek
sorában betöltött vezetô szerepét. Míg az
elmúlt száz-kétszáz évben a nemzeti szín-
házak repertoárszínházi társulatokként je-
lentek meg, mára a stabil drámai repertoár
maga is erodálódott, és kulturális, társa-
dalmi, valamint mûvészi tényezôk együtt-
hatásának következtében sokat vesztett
magátólértetôdôségébôl. Jelen írás a nem-
zeti színházi modell elavultságát úgy mu-
tatja fel mint a hagyományos kulturális in-
tézmények öröklött tipológiájának egyik
válságtünetét, és megfelelô alternatívákat
igyekszik felvázolni, amelyek növelhetik az
interkulturális illetékességet, és ellent-
mondanak mind a nacionalizmusnak,
mind a piaci fundamentalizmusnak.

■

Chirac francia elnök kiviharzik egy
brüsszeli EU-tanácskozásról, amiért az
európai munkaadók szervezetének francia
elnöke nem franciául, hanem angolul szól
a résztvevôkhöz, és tiltakozó államfôjét az-
zal inti le, hogy azért beszél angolul, mert
mára az vált az üzleti élet nyelvévé. A fran-
cia kormány a „gazdasági hazafiságra” hi-
vatkozva egyesíti sebbel-lobbal a Gas de
France-ot és a Suezt, hogy meggátolja a
szóban forgó cégek külföldi birtokbavéte-
lét. Olasz és lengyel szabályozóhatóságok
összeesküsznek a hazai bankokkal, hogy a
külföldi versenytársakat távol tartsák a
nemzeti piactól. Hasonló manôverekbe
bocsátkozik a spanyol kormány is. Az Eu-
rópai Unió kibôvítése után Franciaorszá-
got és néhány más nyugat-európai orszá-
got rettegés fogta el a közmondásos len-
gyel vízvezeték-szerelôtôl, aki az aggodal-
maskodók szerint alacsonyabb bérért kisa-
játítja majd a helyi munkalehetôségeket.
Vajon mindez csupán pánikreakció a glo-
balizációra és az integrált EU-piac kialaku-
lására? Vagy eljön a nap, midôn e gesztu-
sokban majd a sorvadó nemzetállam utol-
só, megrendítô védvonalát, az elveszett
kompetenciák helyreállításának végsô kí-
sérletét fedezik fel? A brüsszeli EU-intéz-
mények folyosóin és üléstermeiben például
európai „kultúrpolitika” helyett csak az EU
„kulturális akcióiról és programjairól” illik
beszélni, hogy tiszteletben tartsák a nem-
zeti kormányoknak azt az álláspontját, mi-
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