
szerint a kultúra egyike utolsó kizárólagos
kompetenciáiknak. Amikor a gazdaság
nagyjából globalizálódott, és a pénzügye-
ket, a repülési útvonalakat, a bankrend-
szert, sôt bizonyos környezeti normákat és
közegészségügyi elôírásokat is többé-ke-
vésbé az EU intézményei határoznak meg,
ugyan mit jelent, ha bizonyos színházi tár-
sulatot vagy épületet továbbra is nemzeti
színháznak hívunk? Úgy tûnik: nem sokat.
Ezeket az elmúlt kétszázötven év során lét-
rehozott intézményeket a nemzetté válás
projektjei hívták életre, hogy a nemzeti kul-
túrát és a nemzeti nyelvet érvényesítsék.
Európa különbözô részein e hosszadalmas
és összetett folyamatok nem egyidejûleg
mentek végbe; volt, ahol meglehetôsen spe-
cifikus színezetet öltöttek, volt, ahol meg-
késtek, és nehézségekbe ütköztek. A nem-
zeti színházak azonban mindenütt nagy
szerepet játszottak bennük, éppen azért,
mert alkalmasak voltak rá, hogy szimboli-
kusan testesítsék meg a nemzeti önazo-
nosságot, a becsületet és a történelmi ígé-
retek beteljesítését, ezt pedig mind az eli-
tek, mind a tömegek nagyra értékelték.
Legtöbb esetben egyszersmind erôsítették
a polgári emancipációt, a polgárság kultu-
rális és állampolgári státusát is, továbbá
népszerûsítették a jó erkölcsöket, az erényt
és a hazafiasságot.   

A Z  E M A N C I P Á C I Ó S  

P O T E N C I Á L  E L V E S Z T É S E

Napjainkban nehéz volna elképzelni,
hogyan reprezentálhatná a nemzeti szín-
ház a nemzet szellemét, hogyan formál-
hatná és erôsíthetné a nemzeti identitást,
hogyan emelhetné ki a nemzeti jellem sajá-
tosságait. Mindezek a fogalmak – a nem-
zet szelleme, a nemzeti identitás, a nem-
zeti jellem – elkoptak, és híján vannak a
konszenzuson alapuló jelentésnek. A nem-
zeti színházak már rég elszakadtak min-

dennemû emancipációs programtól, és nagyjából elvesztették azt a felemelô és értékfor-
máló potenciált, amellyel egy adott társadalmi csoportot olyan erôként tüntethettek fel,
amely az egész nemzetet képviseli. A szóban forgó intézmények továbbá, névleges státu-
suk és történelmi érdemeik ellenére, versengeni kénytelenek egyéb, közpénzen fenntar-
tott kulturális termelôkkel, köztük más színtársulatokkal; és együttesen mind megsínylik
az üzleties szórakoztató színház és a globalizált kulturális ipar ádáz konkurenciáját, mely
utóbbi hatalmas szériákban és olcsó áron kínálja az uniformizált kulturális termékek szé-
les skáláját. A nemzetinek nevezett társulatok számos országban nem tartoznak szükség-
képp a legjobbak, a legjelentôsebbek közé. Gyakran középszerûek, szenvednek az intéz-
ményi kifáradástól, s bármily fennen hordozzák régi dicsôségük zászlaját, zavarba hozzák
ôket az Európát elárasztó messzire ható változások: a migráció, a kommunikációs forra-
dalom, a fogyatkozó szubvenció, a közönség öregedése, valamint intézményi kiadásaik-
nak a piacgazdaságból következô folyamatos emelkedése.

Egyes országokban nemzeti színház nem is létezik. Hollandiában például a társulatok
hagyományosan kötôdnek bizonyos városokhoz, és bár mára már számosan élveznek
nemzeti szubvenciót (aminek viszonzásaként az egész országot bejárják), státusuk és
vonzerejük szempontjából bizonyos egalitarianizmus jellemzi ôket, köztük még a Het
Nationale Toneel elnevezésû, még nem egészen húszesztendôs hágai társulatot is. Olasz-
országban soha nem jött létre igazi nemzeti színház; a társulatokat sztárszínészek vezet-
ték, ma pedig a regionális és helyi hatóságok részérôl bizonyos támogatást élveznek. Mus-
solini korporatív államának emléke eleve megfékezte a nemzeti kormányok kulturális
ambícióit. Németországban az 1760-as évektôl kezdve mintegy kétszázhatvan repertoár-
színház jött létre az arisztokrata mecenatúra vagy a polgári önemancipáció keretében. Kö-
zülük többen „nemzetinek” címezik magukat, de egymáshoz viszonyított hierarchiájukat
áttekinthetetlenné teszi a német kulturális helyzet többközpontúsága és a kultúrának a
szövetségi tartományok jogkörébe való utalása. Berlint az egyesítés idôvel valószínûleg
vitathatatlan kulturális fôvárossá avatja majd, de még akkor is szinte kizárt, hogy a ma
létezô nagyobb színházak – a Deutsches Theater, a Volksbühne, a Berliner Ensemble, a
Maxim Gorki Theater és a Schaubühne – bármelyike az egész nemzet vezetô színházának
mondhatná magát. 

Flandriában a színház a hollandul beszélô flamandok kulturális és politikai szem-
benállásának eszköze volt a frankofon elitek túlhatalmával szemben. Az antwerpeni KNS
és a brüsszeli KVS eredetileg a flamingant-ok bástyájaként jött létre, majd az 1970-es évek
hanyatlása után az újítás és az interkulturális elkötelezettség dinamikus otthonaiként
támadtak fel, és sokkal inkább tükrözték a migráció által meghatározott új politikai
napirendet, semmint a flamandul, illetve a franciául beszélô belgák hagyományos szem-
benállását. A KNS, amely sokat erôsödött a De Blauwe Mandag nevû kísérleti csoporttal
való egyesülés folytán, 1990-ben felvette a Het Toneelhuis nevet, míg a KVS, egy hosszan
elhúzódó újjáépítés befejezésére várakozva, megmerítkezett közvetlen nagyvárosi
környezetének multikulturális realitásaiban, ahelyett hogy tovább játszotta volna
Brüsszel flamand kulturális enklávéjának szerepét. Színpadán manapság egyaránt el-
hangzanak holland, francia, angol, török és arab szövegek, soknyelvû fordításban felira-
tozva. A Katalán Nemzeti Színház a Franco utáni decentralizációs és demokratizálási
folyamat keretében létesült, és kapott saját épületet: ez a folyamat, amelyet a kulturális
infrastruktúrán belüli kivételes méretû beruházások jellemeztek, avatta Katalóniát
autonóm régióvá. Ám a Barcelonában tapasztalható sokarcú és intenzív mûvészi fejlôdés
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összefüggésrendszerében a névleges elsôbbség nem eredményez-
hetett mûvészi elsôbbséget.

Svédországban a történelmi múltú nemzeti színház szerepét a
Királyi Drámai Színház, a Dramaten tölti be, ám a kulturális
decentralizáció keretében létrejött Riksteaterek elôadásokkal jár-
ják az ország kisebb népsûrûségû vidékeit, kiegészítve a városi
színházak programját. Ugyancsak a kulturális decentralizáció sok-
szorozta meg a kulturális minisztérium által finanszírozott fran-
ciaországi „nemzeti színpadok” számát, s ezzel kérdésessé tette
Párizs és két történelmi színháza, a Comédie-Française és a TNP
automatikus hegemóniáját. Nagy-Britanniában csaknem száz
éven át dúlt a harc a nemzeti színházért, és a Temze déli partján
1976-ban emelt intézmény még nem adott világos választ a
kérdésre: vajon Nagy-Britannia nemzeti színháza-e, avagy Ang-
liáé. A Skóciában, Walesben és Észak-Írországban zajló politikai
és kulturális decentralizáció kétségesebbé tette, mi tartozik a
nemzethez, és melyek is a nemzet általános érvényû jelképei.
A Nemzeti Színháznak az elmúlt három évtizedben elért sikerei
párhuzamosak a versenytárs Royal Shakespeare Company folya-
matosan erôs pozíciójával.

Közép- és Kelet-Európában a nemzeti színházakat korábban a
nemzet elsôrendû kulturális jelképeinek és gyakran a nem létezô
nemzetállam pótlékának tekintették. Az 1945 és 1989 közötti
hosszú kommunista korszak alternatív ideológiai prioritásai
azonban folyamatosan szennyezték ezt a nemzeti küldetést,
amely a fordulat után már csak részlegesen éledt fel, sôt elmond-
ható, hogy ezek a nagy és nehézkes szervezetek a posztkommu-
nista átmenet zûrzavarában elég rosszul boldogultak. Még ott is,

ahol a színház új épületbe költözött, mint Budapesten (ahol
groteszk félreértés született színházmûvészet és építészet közt),
vagy ahol az épületet gyökeresen átalakították, ott is erôsen
kérdéses maradt az intézmény stabilitása, prosperálásáról már
nem is szólva. Az új piaci nyomások, a szabad idô és a fogyasztás
terén keletkezett sokféle konkurencia destabilizálta ezeket a
házakat, amelyek tizenöt évvel korábban még abban reményked-
hettek, hogy a cenzúra és az ideológiai ellenôrzés eltörlése folytán
majd izgalmasak és népszerûek lesznek. A régió némely
országában a kétbalkezes lobbizás különleges jogi státussal
ruházta fel a nemzeti színházakat, sôt idônként külön törvények
biztosítottak számukra jelképes és tényleges kiváltságokat, bár a
gyakorlatban a hatóságok nem mindig nyújtanak annyi költ-
ségvetési támogatást, mint amennyit a törvényekben megígértek.
Némely nemzeti színház saját bevételével egyenlítené ki ezt a
hiányt, s ezért közönséges befogadó színházként jár el, vagyis
bérbe adja létesítményeit bárkinek, aki fizetni hajlandó: divat-
revük rendezôinek, pártkonferenciáknak vagy éppenséggel szín-
házi riválisoknak, akik az idegen házban saját produkcióikat
adják elô. Az ilyen nemzeti színházak a kecskét is, a káposztát is
meg akarják tartani: a másokénál nagyobb szubvenció
reményében szívesen kérkednek a nemzeti kincsnek kijáró kivált-
ságos helyzetükkel, de egyszersmind a szabadpiacon is meg
szeretnének tollasodni.

K E T T Ô S  V E S Z É L Y

Ezekbôl az egész Európából összegyûjtött esetleges példákból
azt az elôzetes hipotézist szûrhetjük le, miszerint a nemzeti szín-

ház meglehetôsen tartalmatlan címkévé, anakronisztikus és ki-
merült ideológiai konstrukcióvá változott. A legtöbb nemzeti szín-
ház azonban repertoárszínházi társulatként van megszervezve, és
ez a helyzet kettôs – szervezeti és a missziót fenyegetô – veszélyt
jelent számukra. A modellt 1898-tól kezdve szerkesztette meg
és tökéletesítette Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko
a Moszkvai Mûvész Színházban. Kezdetben a jegybevétel és a
gazdag orosz kereskedôk mecenatúrája mûködtette, késôbb azon-
ban megrontotta a szovjet ideológia esztétikai normáinak
kötelezô átvétele; a hatóságok ugyanis ettôl tették függôvé az álla-
mi szubvenciót. Ezek a szubvenciók, amelyek a színház költ-
ségvetésének 45–95 százalékára rúgnak, tették lehetôvé, hogy a
második világháború után gyakorlatilag egész Európában reper-
toárszínházi társulatok jöjjenek létre.

Mára az állandó alkalmaztatású mûvészek, mûszakiak és
adminisztratív dolgozók százait foglalkoztató repertoárszínházi
társulatok fenntartása elriasztóan költségessé vált. A fejlett
munkamegosztás nagyszámú magas fokon specializált és megle-
hetôsen sokba kerülô munkás foglalkoztatását teszi szükségessé.
A rendszer azért nem lehet hatékony, mert nem képes maradékta-
lanul kihasználni minden emberi erôforrását – egyesek húzzák a
fizetésüket, mégis alig vagy egyáltalán nem dolgoznak. A rendszer
eredendô mûvészi érdemeit (állandó, saját stílussal bíró együttes,
a mûvészek egyéni fejlôdése, hosszú és állandóan tökéletesedô
elôadás-szériák, széles repertoár, nagy változatosság) továbbra is
megannyi védelmezô mantraként hangoztatják, de ezek valóság-
alapja mára igencsak megfogyatkozott. Az évadonként tizenöt–
harminc bemutatót teljesítô társulatban a mûvészi folyamatot

szigorú tervezési és költségvetési fegyelemnek rendelik alá, ez
pedig megfojtja a kreativitást. A legjobb, legkreatívabb emberek
zokon veszik a tervezésnek ezt a merev terrorját, a szigorú hierar-
chiát, valamint a rutin felülkerekedését, és könnyû szívvel hagyják
el az együttest vonzóbb alkotói kihívások, avagy a szórakoztató-
ipar kínálta nagyobb hírnév és több pénz kedvéért. Egyesek
elmennek, de gyakran visszajárnak, hogy mindkét szférából a
legtöbb hasznot fölözzék le.

A fenti nyomásoknak kitett repertoárszínházi társulatok
idônként seregnyi kompromisszumra kényszerülnek, amelyek
mind az együttes, mind a repertoárjátszás fogalmát felhígítják.
A színészeket évadra vagy egy meghatározott elôadásra
szerzôdtetik. Az évadon belül a produkciókat sorozatban játsszák
néhány héten át; a mûsort havonta egy-két új bemutató gazdagít-
ja, de nem több. A legtöbb produkció a szezon végével eltûnik.
A legsikeresebbeket késôbb esetleg egy rövidebb szériára vissza-
hozzák, néha jelentôs szereposztásbeli változásokkal. A londoni
Nemzeti Színház és olykor az RSC is idônként átviszi legsikere-
sebb elôadásait a West Endre, ahol üzleties feltételek között fut-
nak tovább; az így keletkezô extraprofitot a színházak aztán új
munkáikba fektetik.

A szubvenció folyamatos csökkentése számos repertoárszín-
házat arra kényszerített, hogy csökkentsék az évi bemutatószá-
mot. A kevésbé változatos kínálat kevesebb nézôt vonz, és így
veszélyes lefelé tartó spirál alakul ki. Mivel a turnézás elriasztóan
drága lett, így nem alkalmas a zsugorodó szubvenciók ellensúlyo-
zására. A legtöbb helyen a szponzorálás sem életképes alternatíva,
és még ha mûködik is, a  költségeknek legföljebb három–hat
százalékát fedezi, tehát alig érdemel szót. Egyes társulatok életét
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játékhelyük adottságai nehezítik; a kisebbik színpadukat ki tudják
ugyan használni, de sokkal nehezebb megtölteni a hatszáz–
nyolcszázötven férôhelyes nagyobb termet: ezek fenntartása igen
költséges, amellett a minôségi mûsorhoz túl nagy, az üzleties
mûködtetéshez viszont túl kicsi a méretük. Immár nem válik be az
a régi piaci fogás sem, hogy a bérleteket május–júniusban
árusítják, hogy nyáron jussanak a pénzhez, míg maga az évad csak
szeptemberben indul – az emberek nem szívesen kötelezik el
magukat, hogy minden hónap harmadik csütörtökjén színházba
menjenek. A régimódi, merev bérletezési rendszer helyett a törzs-
nézôk számára sokféle kedvezményt vezettek be, de a közönség
hûségét nehéz megvásárolni és fenntartani, különösen olyan
helyeken, ahol minden este a kulturális opciók bôsége várja ôket:
színház, zene, tánc, kabaré, valamint a szórakoztatóipar meg-
számlálhatatlan attrakciója, a multiplex moziktól a diszkóig, nem
is szólva az este is nyitva tartó üzletekrôl, az ínyenceket csábító
vendéglôkrôl, az edzôtermekrôl és fitneszklubokról, amelyek nagy
kísértést jelentenek mindazoknak, akik házon kívül keresik az esti
kikapcsolódást.

E L  A  S V É D A S Z T A L L A L

A szóban forgó színházakat harmadsorban az a veszély fe-
nyegeti, hogy meggyengült a repertoár fogalma; több potenciális
nézônemzedéknek mit sem jelent már a hagyományos opciókat
kínáló színházi étrend. E nemzedékek tagjai részesültek ugyan
oktatásban, és szakmai képesítésük is van, ám az európai
mûvelôdés hagyományos kánonját nem sajátították el. A reper-

toár svédasztal-elve – görögök, Shakespeare, Molière, Ibsen,
Csehov, néhány hazai klasszikus és az olyan kortársi vesszô-
paripák, mint Albee, Miller, Pinter, valamint az extraradikális íz
kedvéért hozzájuk csapott Mamet, Sarah Kane, Lars Norén,
akiket gyorsan ellensúlyoz a fôsodort reprezentáló Yasmina Reza
–, vagyis a jól ismert, tekintélyes nevek és bizonyos, óvatosan
megválogatott meglepetések és újítások többé-kevésbé
kiszámítható keveréke a legtöbb színházi mûsort hasonlóvá teszi
egymáshoz, miközben a potenciális nézôk tömegeit hidegen
hagyja. A nevek és a címek keveset mondanak nekik, a klassziku-
sok esetében a rájuk nehezedô unalomtól félnek, a kortárs
szerzôket meg azért kerülik, mert nem ismerik ôket, és tartanak
a kísérletezô szellemtôl. A mai európai társadalmak túl összetet-
tek és individualizáltak lettek ahhoz, hogy a minden évben
újrakevert és mûsorként feltálalt drámaírói nagyságok kánonja
szóra érdemes kollektív lelkesedést váltson ki. A helyzet az, hogy
nem várhatunk el közös hivatkozási pontokat abban a tár-
sadalomban, amelyet átalakított a migráció, mozaikokra szab-
dalt az egyénileg kiépített életstílusok gazdag skálája, ahol divat-
trendek és bestsellerek szabnak irányt, és uralkodó szerephez
jutottak a válogatós és szeszélyes fogyasztók, akik a gyors
önkielégítés kedvéért shoppingolnak: érdeklôdésük hol a thai
konyhára összpontosul, hol valamilyen sportra, hogy onnan
továbbröppenjen a salsa-órákra, a gregorián énekre, a modern
táncra vagy a világzenére, ha ugyan nem egyszerre, egy idôben
hódolnak mindezen delejes erejû opcióknak, az állandó állhatat-
lanság ide-oda billenô, kiszámíthatatlan sodrásában, amely
minden piackutató rémálma. A hûség egy színházhoz vagy egy
társulathoz, a bérletváltás, a rendszeres megjelenés, a repertoár

nyomon követése összeegyeztethetetlen ezzel az azonnali kielé-
gülésre törô mentalitással. 

Jó érzékû producerek, akik tudják vagy csak megérzik, hogy a
svédasztalszerû repertoár már nem válik be, mással próbálják
csábítani közönségüket: dramatizálnak egy bestseller regényt,
dokumentumjátékká dolgoznak fel valamilyen helyi jelentôségû,
közismert eseményt, avagy színre visznek egy korábban üzletileg
sikeres filmet, amelynek címe többet mond az embereknek Molière
vagy Strindberg nevénél. Az újdonság élménye többeket vonzhat,
mint egy sokadik Macbeth, Don Juan vagy Sirály. Köztudott, hogy az
államilag szubvencionált színházak számos városban egyre több
krimit, bohózatot és melodrámát préselnek mûsoraikba, jóllehet ez
a kínálat az üzleties színház birodalmához és szórakoztatási
esztétikájához illenék. Sokan azok közül, akik esküsznek a társulati
logikára és a repertoárszínház kulturális értékére, éppen az ilyen
összeállításokkal kompromittálják eszményüket, és ha megalkuvá-
sukért szemrehányást kapnak, egyaránt hivatkoznak a csökkenô
szubvenciókra és arra a nyomásra, amellyel a kulturális intézmé-
nyeket üzleties mûködésre kényszerítik.

M Û V É S Z I  L Á T O M Á S S A L  M E G Á L D O T T  

P R O G R A M S Z E R V E Z Ô K  É S  P R O D U C E R E K

Mi lehet a nemzeti színházak gyengélkedésének és a standard
repertoár megingásának alternatívája? Az alternatíva már az
állandó társulat és a mûsortervezés fentebb említett módosulá-
saiban is megmutatkozik. A svédasztalos mûsorkoncepció helyett

arra kellene törekedni, hogy az adott színház egy-egy évadát
valamilyen jól megválasztott és gondosan megfogalmazott téma
köré szervezzék, és utána keressenek olyan – régi és új – szín-
darabokat, amelyek ezt a témát életre kelthetik. Ez a megközelítés
bizonyos szellemi homogeneitással ruházza fel az évadot,
markáns profillal ajándékozza meg a színházat és a társulatot, és
egész sor lehetôséget kínál szövetségekre és termékeny társulá-
sokra; arra, hogy a színház mint kezdeményezô a témát egyete-
mekkel, a médiával, kulturális központokkal, múzeumokkal, szak-
folyóiratokkal és különbözô nem kormányzati szervekkel közösen
bontsa ki. Az eredmény jó esetben egy, a közös érdeklôdés által
meghatározott közösségi munka lesz, amely egy évad tartamára
egyaránt szolgálja a színházat és az adott témát. Ez a meg-
közelítés, amelyre ez idô szerint Európában alig van példa, több
elôzetes tervezést és összehangolást igényel, bár a módszer maga
minden igényes múzeumnak ismerôs; és a helyi kulturális infra-
struktúrán belül elômozdíthatná az együttmûködés szellemét.
A színházat immár nem tekintenék egy anakronisztikus, sokak
számára idegen és elidegenítô repertoárfogalom bástyájának, ehe-
lyett a civil társadalom, a kollektív képzelet és a nyilvános vita
alapvetôen fontos intézményévé, a meglepô interkulturális,
nemzedékek közti és egyéb váratlan kapcsolatok fórumává válhatna.

Egyes észak- és nyugat-európai országokban szerencsére
apránként már megjelennek az ilyen alternatív, hajlékonyabb és
hatékonyabb szervezeti modellek. A repertoárszínházzal szemben
nyitott színpad alakul ki, minimális mûszaki és piacszervezô
apparátussal – nem mint befogadó színház, amelyet bárki kibérel-
het, hanem mint programadó erô, amely egy költségvetéssel és
látomással megáldott programszervezôben testesül meg, aki kellô
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szellemi színvonalon tudja meghatározni, mely produkciókat és
csoportokat hívjon meg egy vagy több estére. A modell jól beválik
kisebb helyeken, ahol nehezen oldható meg a helyi erôk folyama-
tos kreativitásának biztosítása, de beválik nagyobb városokban is,
ahol több produceri szervezôdés verseng egymással, és ahol egy
ügyes válogatással dolgozó nyitott játékhely jó okkal remélheti,
hogy megnyeri a rendszeres látogatók bizalmát, akik elôbb-utóbb
lojálisabbak lesznek magához a játékhelyhez, mint az ott egy-két
estén fellépô társulatokhoz.

A komplexitás létráján egy fokkal feljebb áll az úgynevezett pro-
dukciós ház, amelynek producere mint központi mûvészi szemé-
lyiség a szubvenció egy részébôl új munkákat visz színre
meghatározott – esetleg turnékkal megtoldott – elôadásszámban
ad hoc társulatokkal, vagy helyi színtársulatokat hív meg, hogy
koprodukcióban új mûveket  mutassanak be, majd a korlátozott
házi széria után az elôadást turnéra küldi. Így dolgozik évek óta a
haarlemi Toneelschuur, valamint újabban Johan Simons (koráb-
ban a ZT/Hollandia tagja) a genti Nemzeti Színházban: ô saját
produkcióit minden évadban több koprodukcióval egészíti ki,
belga és holland csoportok vagy a müncheni és zürichi reper-
toárszínházak közremûködésével. A gyakorlatban a producer és a
színre vivô funkciója gyakran összeolvad. Szerény szubvencióval
az ilyen nyitott színpadok tisztességesen megélhetnének úgy,
hogy váltogatják a biztonságosabb és a vakmerôbb mûsorpolitikai
döntéseket. Így mûködik a legtöbb hollandiai játékhely, ahol min-
den este más vendégtársulat lép fel; persze néhány nagyobb vá-
rosban az ismertebb társulatok több estére is megtölthetik a házat.
A nagyobb szubvenció több kockázatvállalásra ad módot, és le-

hetôvé teszi, hogy a nyitott játékhely produkciós házzá fejlôdjön,
kivált olyankor, ha az egyes játékhelyek dinamikusan szervezik
meg az egymás közti vendégjátékokat, illetve ha a saját játékhely
nélküli csoportok is rendelkeznek némi szubvencióval alkotásaik
létrehozásához. Ily módon a merev modellek rugalmasabbá,
dinamikusabbá, képlékenyebbé fejlôdnek, a színház pedig kreatí-
vabban és erôteljesebben állja meg a helyét az üzleties színház és
szórakoztatási leágazásai növekvô konkurenciájával szemben. 

A repertoárszínházak nem fognak egyszerre eltûnni, sôt remél-
hetô, hogy némelyikük a törvényszerû nehézségek ellenére is meg-
marad – nem névleges státusának és „nemzeti” címkéjének,
hanem mûvészi erényeinek köszönhetôen. Egyes színházak
továbbra is nemzetinek hívják majd magukat, noha a nemzettel
való kapcsolatuk és a nemzet jelképes megtestesítésére való
képességük továbbra is fiktív marad. Az elôadó-mûvészetek képe
Európa-szerte tarkábbá, dinamikusabbá és változatosabbá válik,
robbanékonyan szaporodnak a fesztiválok, sokasodva tenyésznek
az újító szellemû kis társulatok és az élelmes turnétársulatok, a
nyitott játékhelyek és a produkciós házak, az alternatív, frissen
használatba vett és reciklált terek, amelyekben meghívott és saját
elôadások váltakoznak, mind a hagyományos játékhelyeken, mind
eredeti helyszíneken egyre több a nemzetközi koprodukció és a
széles stiláris skálán mozgó interdiszciplináris társulás, a mûvészi
keresztezôdésekre épülô forma és esemény. 

A  N A C I O N A L I Z M U S  K Ö Z Ö N Y E

És mi a helyzet a nacionalizmussal és a nacionalista színját-
szással? A globalizáció és az európai integráció természetszerûen

hívja elô a politikai, gazdasági és kulturális nacionalizmus ellen-
reakcióját, vagy mint a múlt eszményített elképzelésén alapuló
nosztalgia sóhaját a biztonságért és a kiszámíthatóságért, vagy
mint az önazonossághoz való rögeszmés ragaszkodást, amely
mindenféle kizárólagosságon alapuló elhatárolódáshoz és végül
egyfajta terméketlen bezárkózáshoz vezet. A nacionalizmus sok-
féleképpen fejezi ki magát: megnyilvánul mint a liberalizmus po-
pulista alternatívája, mint idegesítôen xenofób reakció a migráció
által kialakított multikulturális nagyvárosokra, mint önzô
ragaszkodás a jóléti nemzetállam maradványaihoz, amelyek
állítólag akkor tarthatók fenn, ha másokat kirekesztenek, s mint
hiábavaló igyekezet, hogy a nemzetközi kapitalizmus ellenében a
gazdasági erôforrásokat és a tôketulajdont nemzeti színekre fes-
sék át. Egyes esetekben a nacionalizmus kulturális konzervativiz-
musként lép fel, vagy rögeszmésen követeli, hogy a nemzeti
identitást megcsonkított hagyományokkal újítsák meg. Számos
európai koalíciós kormányban a kulturális konzervatívokként és
identitásvédelmezôkként fellépô nacionalisták a neoliberális piaci
fundamentalistákkal és a privatizáció keresztes lovagjaival ütköz-
nek össze.

A posztkommunista Közép- és Kelet-Európában az 1990-es
években kialakuló új nemzetállamok mintegy háziiparként ûzték a
mindenáron való nemzetépítést, a nyelv megtisztításától az
etnikai tisztogatásig, egyes mûemlékek lebontásától más mûem-
lékek helyreállításáig, az utcanevek megváltoztatásától az új zász-
lók, címerek és a régi dicsôséget hirdetô szimbólumok forgal-
mazásáig. Ezekben az országokban a színház nem keltette fel a
nacionalista erôk kiemelt érdeklôdését. A nacionalista pártok

idônként fontosnak tartották, hogy a kulcsfontosságú nemzeti
kulturális intézmények élére a saját bizalmi embereiket nevezzék
ki, és lojális személyekkel tömjék meg ezek vezetô testületeit – no
de a többi politikai párt is ugyanezzel próbálkozott! A naciona-
listák hajlamosak voltak rá, hogy a globalizált kulturális ipart és
termékeit veszélyes idegen giccsnek bélyegezzék, miközben
maguk is elôállították a maguk nacionalista házi giccsét, többnyire
primitív, iparosítás elôtti modorban. A nacionalisták azonban,
politikai ellenfeleikkel egyetemben, hamarosan rájöttek, hogy a
nemzeti színház vagy a nemzeti múzeum fölötti ellenôrzéssel nem
sok szavazatot lehet vásárolni, miközben ezen intézmények
sokkal többe kerülnek, mint amennyivel a pártkasszát gyara-
píthatják. Így inkább a médiára koncentráltak, azt igyekeztek
kisajátítani, ellenôrizni, propagandacélokra és potenciálgyara-
pításra felhasználni. Mindmáig ez maradt a nacionalista erôk
legfôbb törekvése. Az új lengyel jobboldali kormány nem a krakkói
Stary Teatr kedvét kereste, és nem is a varsói Rozmaitościt próbál-
ta ellenôrzése alá vonni, hanem a militánsan katolikus és megszál-
lottan antiszemita Radio Marya adót ölelte keblére.

Egyes színházi szervezetek burkolt nacionalizmusa abban a
közönyben ölt testet, amelyet a kulturális sokféleséggel szemben
tanúsítanak; különféle elkerülô taktikákat dolgoznak ki, hogy se a
színpadon, se a színpad mögött, se pedig a nézôtéren ne kelljen
közösködniük más etnikai, kulturális és nyelvi csoportokkal.
Némely hivatásos színházi ember úgy próbálta újragerjeszteni
hírnevét, hogy nacionalista ügyekkel flörtölt, csatlakozott más
nacionalisták gúnyos kórusához, egyes esetekben pedig naciona-
lista kormányokban szolgáltak rövid ideig miniszteri vagy
nagyköveti rangban, inkább opportunizmusból, semmint ôszinte
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meggyôzôdésbôl. Oroszországban például a mûvészet militáns
nacionalistái a színház helyett inkább a filmen, a médiában, va-
lamint Nyugat-ellenes pamfletek elôállításával fejezték ki a maguk
ortodox keresztény miszticizmustól áthatott mondanivalóját. Míg
Peter Handke osztrák drámaírónak sikerült a maga mindennek
ellentmondó, avantgárd fenegyerek imázsát összeegyeztetni a
militáns szerb nacionalizmus támogatásával (a boszniai háború
viszonyai között keletkezett szentimentális útirajzától a
Milosevicsrôl szóló friss keletû dicshimnuszáig), Csurka István,
az egykor kiváló magyar drámaíró csak színházi kapcsolatai
feladásával válhatott élenjáró nacionalista vezérré.

Militáns nacionalista kitörésekre a színházban ritkán került
sor. Hivatkozhatnánk talán arra, hogy az 1980-as években belgrá-
di színházi produkciók egész sora táplált az elitekben valamiféle
sértôdött nacionalista érzületet, és hozzájárult, hogy ezek az elitek
önsajnálattól eltelt többséggé váljanak, amely sem a milosevicsi
háborús uszító gépezetnek, sem a militáns nacionalista ellen-
zéknek nem állhatott ellen. A maga nemében azonban szinte
egyedülálló az 1991. júniusi közjáték, amikor egy kis soviniszta
banda Belgrádban félbeszakított egy, a boszniai Zenicából ér-
kezett, Szent Száváról szóló elôadást, mert istenkáromlónak tar-
totta. Ugyanezt a produkciót elôzô este minden zavaró körülmény
nélkül mutatták be az újvidéki Šterija Játékokon; a különbség
azonban nem az újvidéki, illetve belgrádi közönség kulturális mér-
céinek eltérésére utal, hanem arra, hogy a banda nacionalista dra-
maturgjait és rendezôit a belgrádi titkosrendôrség buzgóbban
fedezte, mint az újvidéki. Amikor azonban 2005-ben a naciona-
listák az orosz Dumában támadták a Bolsoj új opera-elôadását, a
Rosenthal gyermekeit (librettó: Vlagyimir Szorokin, rendezô:
Eimuntas Nekrošius), szenvedélytôl fûtött akciójuk nem vezetett
a produkció betiltására.

K O N K L Ú Z I Ó :  A  S Z Í N H Á Z  É S  

A Z  E U R Ó P A I  C I V I L  T Á R S A D A L O M

Európában a színház mint kulturális erô és közéleti platform
ma kevesebbet nyom a latban, mint száz vagy kétszáz évvel ezelôtt,
és ezért sokkal kevésbé zavarja a nacionalistákat vagy más militáns
ideológiákat, mint korábban. A politika – amint azt Berlusconi
karrierje jelképezi – nagyrészt a média ellenôrzésének és hatásá-
nak kérdésévé vált. Így Európában a nacionalista nyomás és
kisajátítás nem tartozik a színház legfôbb gondjai közé. Míg az
üzleties színház virul, s virulni fog a jövôben is, a minôségi szín-
ház léte a szubvención múlik, és ezért elsôrendû problémája a
politikusok részérôl megnyilvánuló közöny, illetve a potenciális
közönségrétegek kulturális távolságtartása. Azok a színházak,
amelyek megértik ezt a kihívást, bizonyára arra törekednek majd,
hogy megváljanak a nemzeti színháznak mint anakronisztikus
státusszimbólumnak üres címkéjétôl, repertoárrendszerüket
alternatív szervezeti modellek és produkciós minták változatos
hálózatává fejlesszék, és a svédasztal-elvre épülô repertoárt jobban
fokuszált és jobban profilírozott programtervekkel váltsák fel. Az
ilyen színházak méltán remélhetik, hogy újra megtalálják a kap-
csolatot a sokféle kultúrájú helyi lakossággal csakúgy, mint a
szerte Európában élô, alkotó szellemû kollégákkal. Így válhatnak a
kibontakozó összeurópai civil társadalom gondolkodásának és
kritikai szellemének platformjává – olyan erôvé, amely hozzájárul
az európai polgár státusának kialakításához.

Fordította: Szántó Judit   
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