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Jászay tamás

Kortárs klasszikusok
e u r o K o n t e x t . S K  n e M Ze t K ö Z i  S Zí nH á Z i  Fe S Z t i v á L

ogalommagyarázattal vagy inkább egy terminus
bevezetésével kell kezdenem, hiszen mifelénk a
nehezen definiálható „kortárs” és a valamifajta

néma áhítattal övezett „klasszikus” mintha egyre tá-
volabbra sodródna egymástól. Hosszú, szívós munká-
val sikerült elhitetni, hogy egyfelôl mindent, ami kor-
társ, érthetetlennek, provokatívnak és lilának kell
címkézni, másfelôl a klasszikusok legfôbb erényeként
azt tartjuk számon, hogy száz, kétszáz, kétezer éve
kéznél vannak, és bármikor felhasználhatóak egy-
szerû vagy összetett üzenetek követítésére. Valahol
érthetô ez a megosztó politika: a kortárs mindig gya-
nús, hiszen helyi értéke ma még ismeretlen, szem-
ben a klasszikusokkal, amiknek már bérelt helyük
van, és jó ideig maradnak is a kánonban. Az ellentét
megnyugtató feloldásához gondolhatunk, mondjuk,
arra, hogy valaha minden klasszikus kortársként
kezdte a pályafutását, de arra is tudunk példát mon-
dani, hogy a két fogalom nem kizárja, hanem kiegé-
szíti, sôt feltételezi egymást. 
A Pozsonyban 2015 nyarán elôször megrendezett, a

szlovák kultuszminisztérium és a Nemzetközi
Visegrádi Alap által becsületesen megtámogatott
Eurokontext.sk nemzetközi színházi fesztivál külde-
tését a fent megjelölt irányban kereshetjük. (A tervek
szerint kétévenként megrendezett fesztiválnak 2014-
ben volt már egy nulladik kiadása, 2016-ban a tervek
szerint operák következnek, 2017-ben pedig újra a
prózáé lesz a fôszerep.) Most nyolc nap alatt kilenc or-
szág tizenhárom, rendkívül vegyes színvonalú pro-
dukciója mutatkozott be a Pozsonyi Nemzeti Színház
2007-ben átadott, nem kicsit megalomán új épületé-
nek nagyszínpadán és stúdiójában. 
Hogyan egyeztethetô össze mindez a kortárs klasz-

szikus fogalmával? Úgy, hogy az Eurokontext.sk be-
vallottan a régió egyik legjelentôsebb, Szlovákiának
pedig egyértelmûen a legfontosabb nemzetközi szín-
házi fesztiválját jelentô, 2015 ôszén huszonharmadik
kiadását ünnepelt nyitrai találkozónak alternatívája
kíván lenni. Fontos hangsúlyozni: nem az ellenfele,
csupán kiegészítôje, hiszen az utóbbi évtizedben
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meglehetôsen experimentális irányokkal kísérletezô
nyitrai fesztivál egyre gyakrabban tûz mûsorára olyan
delikát finomságokat, amelyek egy viszonylag szûk
réteget tudnak megmozgatni. A pozsonyi fesztivál a
színházszeretô, de a kísérletezés helyett a kitaposott
utakat elônyben részesítô nézôknek (is) szól. A vég-
eredmény vegyes: a klasszikus szövegek mai (vagy
sokszor csak annak vélt) színházi nyelven szólalnak
meg, a kortárs szövegek egy része pedig egy elfele-
dett, nemritkán idealizált múlttal foglalkozik. 
Minden tematikus válogatást veszélyesnek, de még

inkább fölöslegesnek tartok; a berlini fal leomlásának
negyedszázados évfordulóján a fesztivál központi jel-
képe és a szervezôk szándékai szerint a sok, széttartó
irányt egyesítô ikonja a fal lett. A fogalom kellôen tág,
hiszen a történelem során falak építésében és bontá-
sában nagy gyakorlatot szereztünk itt Európában, de
könnyedén ide kapcsolhatók az egyének vagy csopor-
tok között magasodó láthatatlan falak is. Mindazonáltal
üdvösebb lett volna egy erôskezû, markáns ízlést mu-
tató válogatás, ami a számos színpadi üresjáratot ki-
küszöböli. 
Egy nemzetközi fesztivál remek alkalom az ese-

ményt rendezô színháznak arra, hogy saját repertoár-
jának legértékesebb darabjait a vendégül látott elô-
adások kontextusában elhelyezze, illetve megmutas-
sa, társulata és a hozzá kötôdô rendezôk hol tartanak,
milyen kérdések érdeklik ôket. A Szlovák Nemzeti
Színház öt prózai darabot rakott a programba, amibôl
hármat a színház drámai tagozatának mûvészeti ve-
zetôje, Roman Polák jegyez rendezôként. (És bár
egyeztetési okok is állnak a háttérben, mégsem sze-
rencsés az arány: egy ilyen találkozó remek alkalom
volna a színház sokszínûségének, nyitottságának a
demonstrálására, a következô generáció bemutatásá-
ra, és így tovább. Persze csak akkor, ha ezek megvan-
nak.) A három elôadást látva határozott rendezôi világ
képe bontakozik ki a nézô elôtt, ugyanakkor mindhá-
rom bemutató számos problémát vet fel. Úgy tûnik,
Polákot vonzza és izgatja a XIX. század világa, ahol
mind a mikrohistória, mind a nagy történelem ese-
ményeit megfelelô kiindulási pontnak tartja ahhoz,
hogy hol végletekig lecsupaszított módon, hol operai
eszköztárat bevetve vigyen színre nem feltétlenül
színpad után kiáltó szövegeket.
A rendezô által színpadra átdolgozott, a XX. század

elsô felében élt František Švantner vaskos regénye
nyomán készült A havasok menyasszonyában egy ro-
mantikus nagyopera minden túlzása és összes kellé-
ke kéznél van. A rejtélyes, démoni nô és az érte lán-
goló, saját vesztébe rohanó férfi, meg persze az ôket
körülvevô segítôk és akadályozók szenvedélyes, bar-
bár küzdelmét látjuk, rettenetesen hosszan elbeszél-
ve. A városban nevelkedett fôhôs a titokzatos nô miatt
tér vissza a havasokba, ám nem elég, hogy új erdôke-
rülôként komoly beilleszkedési problémái lesznek a
bizalmatlan falusiak körében, a kopár hegyormok kö-
zött még a természetfelettivel is kénytelen – szó sze-
rint – megbirkózni, egyre inkább kisikló életét ördögi
praktikák nehezítik. A túlbonyolított, sokszor nehe-
zen követhetô történet megértését flashbackek és ví-
ziók is akadályozzák, a múlt szereplôi olykor látják a
jelen történéseit, néha bele is szólnak. A látvány

mûködteti a dolgot egy darabig: vízben álló óriási,
ferde fekete plató tölti be a teret, amit a gyakran meg-
eredô esô artisztikusan áraszt el, körülötte mindenki
vízben tapicskol, ha kell, ha nem. Késôbb lesz még
vér, tûz, tánc, kísértet – nagy érzelmek és széles gesz-
tusok. Az egész elôadás világát meghatározza az ál-
landó hôzöngés és verekedés – a nôket megerôsza-
kolják, a férfiakat lelövik  –, az erôszakos és hangos
megszólalások miatt alig jut hely intim pillanatoknak.
Mintha pontosan innen folytatódna a stúdiószínpa-

don Ivan Stodola 1928-as drámájának, A pásztor
menyasszonyának nem kevésbé zavarba ejtô elôadása.
Szlovák barátaim szerint ez a legjobb szlovák dráma,
amit Roman Polák rendezô egy antik tragédia mini-
malizmusával képzelt a szûk színpadra. Fekete, üres
falak elôtt zajlik a tragédia, melynek szereplôi szintén
talpig feketében vannak, a csalfa nô vállára kerülô
piros kendô meg nyilván szimbólum, ahogy az érzel-
mi csúcspontokon a falakra krétával rajzolt nonfigu-
ratív mûvek. A szájbarágós és/vagy érthetetlen jelké-
pek amúgy is uralják ezt az elôadást. A rusztikus kör-
nyezet jelzésszerû (a fekete dobogón ülve vajat köpülô
asszony a plazmatévén vetített gyerekeivel beszélget a
nyitányban), a lényeg a már megint, még mindig el-
rontott személyközi kapcsolatok. Mérsékelt idillben
élô házaspárt látunk: rosszkedvû, agresszív férje olda-
láról a nô érezhetôen máshová, máshoz kívánkozik.
Kiderül, hogy az elôzô férj Amerikába távozott, ahol –
úgy tûnik – elhalálozott. Sose jönnek rá, ki sétál be
cowboykalapban a színpadra (vö. még Oidipusz király,
illetve a Parasztopera): bizony, a halottnak hitt férj, in-
nentôl pedig felpörögnek az események, a két férfi
megmérkôzik a többnyire csak kettejük között passzí-
van szomorkodó nô kegyeiért. A – szándéka ellenére
– az elôadás legkomikusabb jelenetében a két dúvad
fejszékkel esik egymásnak, de akkor már késô: Eva (!)
inkább önként lép ki ebbôl a gyötrelmes életbôl. 
Kortárs drámaíró is elô tud állítani múlt századinál is

régebbinek tûnô szöveget: a megjegyezhetetlenül hosz-
szú címû Štur próféta és az árnyéka, avagy Ludovíta pró-
féta és tanítványai jelenése, áldozata és felemelkedése címû
produkció az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
idején játszódik, maga Kossuth is színre lép. Igencsak
beszédes az elôadás egyszerû látványvilága: kifogásta-
lan eleganciájú, szmokingos férfiak egy hófehér fal
elôtt iszogatva arról beszélgetnek, hogy ki kellene végre
robbantani a fennálló világrendet elsöprô forradalmat.
Sokáig az eszmék vérszegény vitája ez: Štur önálló
Szlovákiát propagáló ötletéért Kossuth nem rajong,
közben még szóba kerül Herder és a magyar közgon-
dolkodást jó kétszáz éve tematizáló nemzethalál-vízió,
de kétdimenziós szereplôink eszmét cserélnek a de-
mokrácia kontra pánszlávizmus témakörben, késôbb
meg Goethérôl, Byronról értekeznek. A jóképû, maga-
biztos fellépésû, mindenkit az ujja köré csavaró
Kossuth és a nála másfél fejjel alacsonyabb, mizogün,
aszketikus Štur küzdelme több szinten zajlik. A sors-
fordító napok elbeszélésébe fokozatosan szövôdnek
magánéleti szálak: az erôs férfiak mögött álló nôk sor-
sai, s ez üdvös, mert olykor az ô nézôpontjuk bemuta-
tása tudatosítja a nézôben, hogy az elvakult, konok ál-
lamférfiak általában nem látnak tovább az orruknál. A
produkcióval az a legnagyobb gond, hogy tökéletesen
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színpadidegen marad a jól érzékelhetôen nagy erôkkel
összeszedett anyag: a történelemórákról ismerôs ala-
kok a tényeket, adatokat, eszméket ugyan példásan fel-
sorolják, de a dráma elmarad.
Hogy a nagy történelem és a kis történetek képesek

összekapaszkodni, arra bizonyságul szolgál a varsói
Teatr Dramatyczny Ifjú Sztálin címû elôadása. A szer-
zô (egyben a színház nagy hatalmú vezetôje) a kortárs
lengyel dráma legismertebb alakja, Tadeusz
Słobodzianek, akinek ellenséges viszonyulása a kor-
társ rendezôi színház szerinte exhibicionista és por-
nográf megoldásokat preferáló képviselôihez
(Warlikowski, Klata stb.) már-már legendás. Lengyel
földön (szinte) kizárólag a szlovák Ondrej Spišák ren-
dezhette és rendezheti Słobodzianek mûveit, és a szé-
ria általam látott darabjaiból egyértelmûen kiemelke-
dik az Ifjú Sztálin. Az ügyesen összeszerelt dráma
pontosan arról szól, amit a címe állít: a generalisszi-
musz fiatalkori éveirôl. Nem nagyon érdekes, hogy
van-e történelmi hitelük az egyes jeleneteknek, hiszen
színházként remekül mûködik például a nyitány, ami-
kor egy harsány és vad grúz esküvô közepén Koba, a
késôbbi népirtó gátlástalan és könyörtelen leleplezô
beszédet tart saját anyjáról az asztaltársaságnak. Az
epizódokból egy önfejû, makacs fiatalember képe bon-
takozik ki: vannak elvei, és azokat tûzön-vízen át köve-
ti, de ami fontosabb, másokkal is mindenáron betar-
tatja ôket. A történet sok kitérôvel, folklorisztikus be-
tétekkel, vicces epizódokkal indázik, s közben például
a bombagyártó anarchisták mûhelytitkaiba is bepillan-
tást nyújt. Intellektueleknek valóságos élményfürdô a
második felvonás eleje, amikor a század eleji bécsi ká-
véházban a szerzô egymás mellé ülteti Wittgensteint

és Hitlert, Freudot és Jungot, Egon Erwin Kischt és
Schnitzlert. A kezdetben jó tempójú elôadás azonban
egyre inkább lelassul, író és rendezô egyaránt belefe-
ledkezik a korszak hol aprólékos, hol jelzésszerû be-
mutatásába, s közben elfeledkeznek a darab címsze-
replôjérôl. A kellemes pikareszktôl okosabbak nem le-
szünk, de legalább jól szórakoztunk. 
A Théâtre de Liège-bôl érkezett Miért jön Éva ma este

Ádámhoz? címû produkció sem akar ennél sokkal töb-
bet, azt viszont vitán felül magas színvonalon prezen-
tálja. Tipikus fesztivál-elôadás ez: rövid, szellemes, ele-
gáns, okos; kevés szó hangzik el benne, és az is sokfé-
leképpen érthetô, szóval megdolgoztatja az agyat, de
véletlenül sem annyira, hogy kellemetlen legyen. A
díszlet egy minden irányból zárt konténer, aminek a fe-
lénk esô fala átvilágítható tükörfelület. Túlzsúfolt helyi-
séget látunk: évtizedek óta gyûlô kacatokkal teli antikvi-
tás és lomtár, egyszerre otthonos és nyomasztó lakó-
szoba, a falakon random rendben kiragasztott fotók,
újságcikkek, plakátok, a repedéseken pedig zöldnövé-
nyek formájában betör a természet. Magányos férfi
arról beszél, hogy szereti a hideg kávét. Meg arról, hogy
szereti a meleget. Visszatérô álmát meséli, aztán olyan
érzése támad, hogy megfigyelik, riadtan ki is néz ránk.
Elôre felvett banális gondolatait kihangosítva halljuk.
Megjelenik a nô is, aki kultfilmekrôl beszél, A hetedik
pecsétrôl, a Volt egyszer egy Vadnyugatról. Valóságos kap-
csolat csupán egy meglepô táncjelenet erejéig létesül
közöttük. Az Andrej Tarkovszkij, David Lynch, Richard
Linklater filmjeibôl vett idézetekkel szinkronizált stati-
kus képsorozat erôs atmoszférájú elôadás, ami a kény-
szeres történetmesélés elleni hatásos állásfoglalás is
egyben. Valami, amit nem kell túlgondolni, mégis ér-
demes komolyan venni. 
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Štur próféta és az árnyéka


