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Passiójátéktól a Naphívogatóig
Közel egyéves elõkészítõ munka eredményként, 2004 
januárjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hi-
vatalosan is kimondta a magyarországi Szlovák Nemzetiségi 
Színház létrejöttét; a színház központja Szarvason mûködik, 
az eddig amatõr keretek között játszó budapesti Vertigo 
Színpad pedig mintegy tagozatként kapcsolódott be a mun-
kába.

…Mindez egy hivatalosított, tényekbe sûrített tájékoztató információ. Kétség-

telen, hogy egy színházról már akkor illik beszélni, ha kialakul saját arculata, 

közönsége, téma- és ízlésvilága, amikor már valóban Színház – szóval erre 

legalább négy-öt évre van szükség. És akkor is nehezen értékelhetõ az adott 

„intézmény”, mert hiszen a folytonos változás életterünkben (a társadalom 

szó jelen értelmezésében itt kissé túlzásnak tûnt volna talán) mindig az „itt és 

most”-ra hagyatkozik.

 De azért érdemes a megalakulás körülményeit és jelen helyzetünket egy 

kicsit részleteiben is megismerni.

1. Az összehasonlítás. Nemzet – nemzetiség – …

Egy-egy fogalom, egy-egy gondolat, mely

 • a nemzés genezisén át a populáció sajátos, önnön képviseletében fogal-

maz,

 • saját helyét keresve méltóságot és jövõt kiált,

 • értelmez, követel és megállapodik,

és egy nemzet részeként, valahol, ahol a haza megadatott, a kenyér és a jó szó 

asztalánál:

 …kimondjuk az összetartozás tényét: NEMZET és NEMZETISÉG.

 Milyen furcsa helyzetet idéz elõ az összehasonlítás, az együttes említés, 

fõként, ha bevalljuk: saját nemzettudatunk valahogy eltûnt, nem találjuk, de a 

másét, azt a bizonyos nemzetiségi tudatot, mintha csak tudatosan vettük volna 

elõ – példának, magamutogatós hitbizonylatnak, vagy éppen mert legalább 

lelkiismeretünket szeretnénk megnyugtatni, esetlenül pátyolgatni.

 Valószínû, hogy ebben a kétes korban kellett ráérezni egy újabb színház-

alapításra, de az is lehetséges, hogy mindazok, akik részesei voltak az elõ-

készítésnek, saját sorsukat járva jutottak e tisztes vargabetû félrekanyarított 

szegletébe.

2. A megosztottság. A szláv nyelvcsalád területi szétválása annak idején elég 

sajátosan „átrendezte” Kelet-Közép-Európát. Mára már csak az lehet a kérdés, 

vajon a mi nyelvünk hogyan ékelõdhetett be ilyen tisztán, ennyire kiszámítot-

tan ebbe a sajátos közegbe. Mintha csak egy sajátos közvetítõi szerepre várna 
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a nyelv: hol és mikor adhatja át magát, formálhat új hangokat egy nép, egy 

nemzet/nemzetiség lelkében.

 Szóval, mi itt, magyarok, megnyitottuk területünk minden kapuját. Ha 

bármely nemzet a mi önállóságunk történelmi keresõhálójában megpróbált 

saját anyanyelvén megszólalni, azokat meghallgattuk, magunk közé engedtük, 

és felkínáltuk mindazt, ami a miénk volt: a földet, a munkát és az elvesztett 

múltképet. Még anyanyelvünket is a testvériség közprédájává tettük, csak hogy 

megtarthassuk látszatönállóságunkat.

 Valamikor a XVI–XVII. század fordulóján éppen a felvidéki szlovákság hely-

zete romlott meg annyira, hogy nemzetükbõl kiválva, a szociokultúra akkori 

munkaerõ-vándorai teret, létet kértek tõlünk, és mi – a tót atyafi ság késõbbi 

szellemiségével megörvendeztetve – új hazát adtunk nekik. Kicsit itt, kicsit ott. 

Bár kétségtelen, hogy a Dél-Alföld és a Nyírség nagyobb teret és szabadabb 

életet jelentett, mint a Pest környéki szórványság – de hát a magyar is jobban 

szereti a szórványt, mint a tömbösített életformát.

 A magyarországi szlovákság területileg éppúgy megosztott, mint maga a 

magyar színjátszás. A területi, regionális eloszlás egyszerre jeleníti meg az 

életmódból adódó, immár több évszázados különbözõséget és a kultúra mûve-

lésének, befogadásának szokásvilágát; amíg a Pest környéki régióban inkább a 

polgári törekvésekkel való azonosulás eszméje fogalmazódott és fogalmazódik 

meg célként, addig az Alföld mindkét régiójában mind a mai napig a parasz-

ti-népi életmód a meghatározó. Ez a fajta megosztottság jól érezhetõ a mûvé-

szi program megfogalmazásában, a darabok kiválasztásában.

 A nemzetiségi színjátszás elég sajátos, úgy is fogalmazhatnám, hogy szá-

nalmasan furcsa helyet foglal el az amúgy is önmagát keresõ magyar színházi 

világban. Az elmúlt évtizedekben létrejött vagy önállósult nemzetiségi színhá-

zak csaknem mindegyike saját kultúrájának tartalmi és formarendszerét igyek-

szik az itthoni sajátosságokkal ötvözni. Csakhogy mi már nem rendelkezünk 

meghatározó formajegyekkel – bár az elmúlt néhány év több elõadásán érezni 

újszerû, sajátosan „magyar” stílusjegyeket, de egy-egy elõadás még nem képes 

átfogóan új, sajátos színházat megfogalmazni. Marad tehát az igyekezet, az 

egyéni tehetség, elhivatottság – és ami nagyon lényeges, az adott nemzetiség 

önmaga nyelvén szólal meg.

3. Átöröklött áttûnések. A jelenleg mûködõ nemzetiségi színházak sajnos 

a múlt amatõr önszervezõdéseinek intézményesített formái – és evvel is csak 

jelzi kulturális kormányzatunk: a szándék a felmutatás, a minõség a politika. 

Mivel az anyaországok – talán az egyetlen, Németországtól eltekintve, ahol egy 

alapítványon keresztül megvalósítható – nem képesek anyagi támogatásban 

részesíteni a Magyarországon alakult színházukat, ezért a mindenkori hazai 

pénzügyi helyzet alakítja a fenntartás feltételeit. Márpedig a helyzet megalá-

zó – és ez mára már az Európai Unió tagállamaihoz viszonyítva is egyszerûen 

szánalmas. A minimálisra szûkített pénzügyi keretek részben korlátozzák az 

éves bemutatók számát, részben pedig amatõr szintre süllyesztik az alkotás 

körülményeit. Csak abból lehet táplálkozni, ami van, illetve amit e színházak 

kapnak. Bármilyen szellemi erõvel is rendelkezzünk, a hazai kõszínházak szû-
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kös lehetõségeihez képest is óriási a lemaradás. Minden iparkodás az emberi 

és szakmai megszállottság példája. És ez minden hazai nemzetiségi színházra 

elmondható.

 Kétségtelenül kedvezõtlenek a körülmények, de a játszás lehetõsége már 

önmagában a rendszer érettségét mutatja – legalábbis kifelé, a látszat nyílt ere-

jével. Valamikor, talán már fel sem igen rémlik, hiszen egy másik rendszernek 

volt a sajátja, megköszöntük a munkához való jogunkat, a kultúra részeként 

az alázatot és mára már a lehetõségét: hogy saját nemzetiségi összefogásunk 

adhatja az erõt és mindazt az igényt, ami nélkül hangunkat sem hallatnánk.

 Vajon ki fi gyel rájuk, kik azok, akik számára egy nép jövõbeli sorsát valóban 

csak széles nemzetiségi konszenzussal, együttéléssel lehet kimondani?

3. A szó ereje. A színház induló elõadása egy XVIII. századi evangélikus 

passióleírás alapján készült passiójáték volt, melyet húsvét ünnepére, 2004 

nagypéntekén mutattunk be. Már az elsõ visszajelzések is igazolták, hogy az 

anyanyelvi színjátszás milyen fontos megnyilvánulása egy nemzetiségi kö-

zösségnek, milyen erõteljesen képes az együvé tartozást a mindennapi élet 

igényévé formálni. Az elõadásban profi  színészek mellett a szarvasi szlovák 

általános iskola tíz tanulója és hat nyugdíjas asszonykari kórustag is részt 

vesz, ezáltal még nyitottabbá tettük a részvétel, az együtt játszás közös örö-

mét. Nagyon fontosnak bizonyult tehát, hogy nem egy fennkölt, önmegvaló-

sító, magasabb irodalmi adaptációval nyitottunk, hanem a hétköznapi ember 

hangján, esetlegesen köznapi beszédén keresztül szólítottuk meg a hazai 

szlovákságot. Elõadásunkkal olyan helyekre is elmentünk, ahol még mielõt-

tünk sohasem járt színház, a közösségformálás jóformán egyetlen helye a 

falusi templom volt – és bizony olyan tiszta tekinteteket, nyitott fogadtatást 

még egyikünk sem élt meg a felmagasztosított mi kis színházi szakmánkban.

 Az elõadás sikerére jellemzõ, hogy szlovákiai és egy prágai meghívást is 

kaptunk. Úgy tûnik, hogy a szlovák nemzetiség – vagy talán a nemzet (?) – mint-

ha több fi gyelmet fordítana közös megnyilvánulásaira, mint mi! Talán ott már 

tudják, hogy csak együtt lehet nemzetrõl, de legalábbis nemzetiségrõl beszélni.

 Második bemutatónk (Naphívogató) egy dél-alföldi mesemondó asszony 

gyûjtéseibõl készült, a magyarországi szlovákság népszokásait is feldolgozó 

elõadás volt – immár fokozott nemzetiségi odafi gyeléssel, éledezõ szakmai 

érdeklõdéssel. A budapesti Vertigo Színházzal közös elõadásban került bemu-

tatásra Osvald Zahradnik drámája, A menedék, melynek sikere, bár viszonylag 

egy rétegközönséget célzott meg, bizonyítja, hogy mélyen emberi, humanista 

kérdésfelvetései, remek szereplehetõségei további nézõréteget nyernek meg 

színházunknak.

4. És tovább kell játszani. Az elsõ színházi évadot immár magunk mögött 

hagyva, kicsit visszatekintettünk, kicsit megpróbáltuk kitapogatni, hol is tartunk 

most, mit értünk vagy éppen mit érhettünk volna el… Kérdések, válaszok, gon-

dolatok. De az már egészen biztos, hogy el kellett indulni, hogy játszani kell: 

mindig, folyamatosan.
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 Talán most már újra kimondhatjuk az alapításkor megfogalmazott célokat 

– mert ugye erre még ma is szükség van a hitelességért.

 Tehát:

 • a magyarországi szlovák nemzetiség településeire el szeretnénk juttatni a 

szlovák irodalmi nyelvet, a színház eszközeivel;

 • a nemzetiség szokásainak és hagyományainak ápolása és beépítése a 

nemzetiségi színjátszásba;

 • az együttélés körülményeinek segítése, a nemzetiségi kulturális önállósu-

lás támogatása, a színház mint közösségformáló erõ segítségével;

 • és – talán ami a legfontosabb – a színház eszközeivel segítsünk megtar-

tani és erõsíteni az azonosságtudatot – elsõsorban a kultúra, a nyelvhasz-

nálat révén.

 Azt hiszem, ez lehet a valódi csoda, a hétköznapok elfogadása, a holnap 

megfogalmazása – és mindez a színházon keresztül, azt felhasználva és meg-

haladva.

Gergely László

színházrendezõ, mûvészeti vezetõ

(Szlovák Nemzetiségi Színház, Szarvas)

Bujtor László

A Császár elsõ katonája
Drámarészlet

II. felvonás

2. jelenet
1860 nyara Magyarország, Pest, a Kor-

mányzó palotája

Szolidan, inkább katonás egyszerû-

séggel, sötétre pácolt, nehéz búto-

rokkal berendezett szalont látunk. Az 

egyetlen luxust a padlót borító süp-

pedõs szõnyegek jelentik. A falakon 

híres magyar hazafi ak portréi lógnak. 

Két férfi  ül egy-egy fotel mélyén. De-

ák pipázik, Benedek szivarozik. Szol-

gák sürgölõdnek körülöttük, asztal-

nemût hordanak ki. Mikor az utolsó 

távozik, Deák megszólal.

DEÁK Kormányzó úr! Konyhája iga-

zán remek! Pompás estebédet 

költhettem el Önnél. De… valójá-

ban milyen érdemnek köszönhe-

tem ezt a meghívást, amivel Ön 

kitünteti személyemet?

BENEDEK Érdem sokféle létezik. 

Vannak katonai érdemek, melyek 

a csatatéren szereztetnek, s van-

nak egyéb érdemek, mik a politika 

vagy rethorika mezõin arathatók. 

A polgárháború idején nyugodt s 
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kiegyensúlyozott minisztere volt 

e tartománynak, mely mûködése 

aranybetûkkel írta be nevét a tör-

ténelemkönyvekbe. Ez elegendõ 

indok arra, hogy asztalomhoz kér-

jem és vendégül lássam.

DEÁK Ön hasonlóképpen tett méltó 

bejegyzést a katonai vitézség arany-

könyvébe! Katonai hírneve annak 

ellenére ragyog Magyarországon, 

hogy forradalmunk ügyét a császár 

oldalán követte végkifejletéig!

BENEDEK Köszönöm! Nemhiába hív-

ták föl fi gyelmemet az Ön megfon-

toltságára és szónoki képességei-

re. Ezen motívumok mellett a Ma-

gyar Tudós Társaság elnökével az 

ország dolgáról eszméket cserélni 

pediglen elõremutató tett, melyre 

más alkalom nem nyílhat. Õsszel 

Õfelsége kegyeskedik újra össze-

hívni a magyar országgyûlést, s 

azzal küldetésem befejezõdik.

DEÁK (mielõtt megszólalna, nagyot 

szív a pipájából, s hunyorítva mé-

regeti Benedeket) Nos, Kormány-

zó, ha az ország állapotairól kíván 

hallani, mondok én egy anekdotát, 

mi legjobban jellemzi mindennap-

jainkat. Történt nemrég, hogy egy 

pesti fuvarost rebellis szitkozódá-

sáért huszonöt botütésre ítéltek. 

Csöndben tûrte a verést, majd 

lemászva a deresrõl, elégedetten 

közölte a csendõrtiszttel: „Így igaz-

ságos. Végül is, mint önök most 

bizonyították, a seggem a csá-

száré, de a szívem Kossuthé.” Hát 

ilyen e tartomány, Kormányzó.

BENEDEK Akkor is „buon detto”, ha 

meg sem történt! Ha az én legé-

nyem tett volna ilyet, nem huszon-

öt, hanem száz botütés lett volna 

a jutalma!

DEÁK Ne botozzuk a népet, Kormány-

zó! Szenvedett és szenved a nép 

ebben az országban botütés híján 

is… Ezért lészen nagy kérdés, hogy 

mit hagy Ön örökül az utódjára? 

Bárki kerül e tisztségbe, ne várjon 

alattvalói hûséget attól a néptõl, 

minek szabadságvágyát ezrek vé-

rével oltották ki. Tizenegyedik éve 

nyög rabiga alatt e nemzet.

BENEDEK Szenvedés ugyancsak 

többféle létezik. Katonaembernek 

a testi kín, mint a botütés vagy 

a harctéri sebesülés, könnyebben 

heged, mint a lélek sérülése!

DEÁK Egyetértek. De ez nemcsak a 

katonaemberre igaz. Ez motivál-

hatta tehát legutóbbi intézkedését?

BENEDEK Mi ötlik fel Önben?

DEÁK Az a magyaros virtus, mellyel 

államférfi jaink közül elsõként java-

solta, hogy közpénzen állíttassék 

mellszobor a szerencsétlen véget 

és Széchenyinek!

BENEDEK A Koronatanácshoz beter-

jesztett Memorandumnak erkölcsi 

és politikai motívumai egyaránt 

voltak. Politikai motívum volt, hogy 

ezen gesztussal reméltem kifogni 

a szelet a rebellióra hajló elemek 

vitorlájából, ugyanakkor megnyer-

ni az ügynek uralkodónkat. Erköl-

csi motívumom perszonális. Szé-

chenyi elvei és politikája közel áll 

hozzám. Nem vagyok híve sem a 

confrontatiónak, sem a trónfosz-

tásnak. Ezek csak a köznép indu-

latainak felpezsdítésére alkalmas 

fogások, mivel az ország ügye ta-

podtat sem haladhat elõre.

DEÁK Motívumai eddig rejtve voltak, 

de biztosíthatom, hogy tettével 

Pest városában és vidéki népünk 

körében is sok barátot szerzett.

BENEDEK (pöfékelve) S hogy mit 

hagyok örökül utódomra? Elõké-

szített reformokat. A jelen constel-

latióban a szabad nyelvhasználat 

és a vallásgyakorlás terén tett en-

gedmények nem elegendõk. En-
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nél több kell. Bizonyos feltételek 

mellett le kell oldani a nép lábáról 

a béklyót. Szoros szimpátiát táplá-

lok kezdeményezéseikkel, ha azok 

nem haladnak túl egy határon; e 

határ számomra Ausztria-Magyar-

ország szétszakítása… Én katona 

vagyok, nincs sok érzékem a poli-

tikához. Ám fenti elv mentén a jó, 

s a rossz oly könnyen elválik, mint 

epe a májtól.

DEÁK Felettébb érdekes az állás-

pontja, Kormányzó! Jóval liberáli-

sabb, mint amire számíthattam. (a 

pipafüstön át Benedekre sandít) 

Lehet, hogy félreismertük Önt?

BENEDEK Ugyan kik és mikor? Mi 

most találkoztunk elõször!

DEÁK Hm… Mégis lehetséges, hogy 

félreismertük a jellemét, s tettei 

alapján ítéltük meg, holott szívét 

egész más érzelmek töltik meg.

BENEDEK Magyar vagyok, mindig 

büszke származásomra és magyar 

virtusomra!

DEÁK S mennyit tud e hazáról, an-

nak híres virtusán túlmutatólag?

BENEDEK Keveset… Apám Öden-

burg ban… magyar nevén Sopron-

ban volt orvos. Ott nevelkedtem 

gyermekként. Tizennyolc évesen 

kerültem Taljánföldre. Innen az 

uralkodó Stájerországba, majd 

Galíciába szólított. Magyarország-

ra legközelebb 1849-ben, a pol-

gárháború évében léptem.

DEÁK No, akkor magyarként nem 

ismeri azt a szülõföldet, mely után 

az emigrációban ezrek epednek 

hasztalan, legyõzhetetlen hon-

vágytól hajtva. Felettébb furcsa…

BENEDEK Mi oly furcsa, s hogyan 

kapcsolható jellemem félreisme-

réséhez?

DEÁK (nagyot szív a pipájába, s an-

nak füstjébe burkolózik Vívódik) 

Lehet, hogy eben gubát cseré-

lek, s nem vall túl nagy politikai 

elõrelátásra, meg bölcsességre 

sem részemrõl… mégis elmon-

dok Önnek valamit, mi nem „buou 

detto”, hanem igaz, s megesett 

történet. Tizenkét éve, mikor a 

magyar kormány tagjainak kije-

lölésére sor került, a pesti közvé-

lemény gróf Teleki Lászlót látta 

volna legszívesebben a tárca élén. 

Õ azonban visszautasította a felké-

rést. A kényes kérdést megoldhat-

ni csak katona jelölésével látszott 

lehetségesnek. Mindössze három 

név merült föl. Az egyik gróf Te-

leky Ádám ezredesé volt, ki ellen 

szólt középszerû pályafutása és 

arisztokrata származása. A má-

sik név e listán Mészáros Lázáré 

volt, aki had- és gazdaságtudo-

mányi munkáival korábban nevet 

szerzett. A Magyar Tudós Társaság 

tagjaként ismerte Széchenyit, és 

Kossuth köreibe is bejárt. Ellene 

szólt, hogy átlagos katonai pálya-

futása során vitézséggel sohasem 

tüntette ki magát. A harmadik név 

az Öné volt, Kormányzó! Hõstettei 

és katonai szaktudása megkérdõje-

lezhetetlenül állt a másik két jelölté 

fölött. Ám udvarhûségét olyannyira 

megingathatatlannak láttuk, hogy 

az leküzdhetetlen akadályként tor-

nyosult elibénk. Hosszas viták után 

Batthyány gróf Mészáros Lázár mel-

lett döntött.

BENEDEK (maga elé révedve sut-

togja) Mindössze két hónappal a 

custozzai diadal elõtt… Ez lehe-

tetlen, nem, ez csak a sors furcsa 

fi ntora!

DEÁK Rosszul van, Kormányzó?

BENEDEK Nem… elgondolkoztam 

csupán! Eszembe ötlött egy be-

szélgetés egy régi bajtársammal 

Piemontéból, negyvennyolc tava-

száról.
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DEÁK Mészáros Lázárra gondol?

BENEDEK Igen! Ó, ha elmondhat-

nám neki, hogy még Radetzky 

apánk is közbenjárt az érdekében 

Õfelségénél!

DEÁK Néki már nincs szüksége a 

császár kegyére…

BENEDEK Hogyhogy?!

DEÁK Nincs két éve, hogy elvesz-

tettük õt. Porhüvelyét betegen s 

magányosan hagyta hátra An gol-

or szág ban, 1858 Szent-András ha-

vában.

BENEDEK Lehetetlen! Hisz oly fi atal 

volt még…

DEÁK Úgy látom, hogy Önnek sem 

mindent írnak meg a kamarillára 

beáramló hírek közül!

BENEDEK Nem, valóban nem… De 

hiszen ennek másfél éve!

DEÁK Igen. Bölcs embert az idõ és 

a türelem érlelik. Úgy látom, hogy 

Önt miniszteri jelölésének történe-

te éppúgy meglepte, mint engem 

Memorandumának tartalma. Le-

het, hogy hibáztunk?

BENEDEK Mi ketten? Ugyan miben?

DEÁK Nem Ön, hanem mi, ami-

kor megítéltük Önt. Ám a hely-

zet rendkívüli volt! Egyik jelöltünk 

sem tartózkodott az országban, 

sem Ön, sem Mészáros ezredes. 

Biztosra, s nem a lehetségesre 

kellett szavaznunk!

BENEDEK Hálás vagyok a sorsnak, 

hogy katona vagyok – méghozzá 

császári katona. A németek cse-

hek vagy magyarok forradalmai 

nem térítettek el a helyes iránytól. 

Ilyen kérdéseket nem vérrel kell 

eldönteni. Mi tárgyalással meg-

oldható, ott a fontolva haladás 

nagyobb erény… Ám amit most 

mondott, nos, az felettébb elgon-

dolkodtató…

DEÁK Pedig szándékaink világosan 

álltak az udvar elõtt. Mészáros 

Lázár, már magyar hadügyminisz-

terként, többször kérte a rossz 

emlékû Latour grófot, hogy he-

lyeztesse át Önt Magyarországra, 

a honvéd csapatokhoz! Errõl sem 

tudott?

BENEDEK (hitetlenkedve) Nem!

DEÁK (feláll, menni készül) Elhagy-

ván Magyarországot, távol Bécs fé-

nyétõl és Pest titkaitól, ideje, hogy 

elgondolkozzon: Európa legjobb 

hadserege kinek a céljait és milyen 

célokat szolgál? Mely célok oly ke-

gyetlenek, hogy a császáron esett 

sérelmet, Latour gróf nép általi fel-

akasztatását helytartóján keresztül 

a császár akképp bosszulja meg, 

hogy a lincselés elsõ évfordulóján 

tizennégy magyar vérével mossa 

le magáról a sérelmet… Nézze a 

Duna bal partjáról, Kormányzó, és 

magasztalt császárában meglát-

ja az önérdekû, kisszerû embert! 

Ekkor tegye föl a kérdést: Kit szol-

gálok én? A birodalom eszményét, 

vagy egy, a magyart velejéig gyû-

lölõ és lenézõ embert?

 Isten áldja meg Önt és hányatott 

sorsú Magyarországunkat!

– FÜGGÖNY –

 A szerzõ a példás életû, keserû sorsú Benedek Lajos (1804–1881) táborszernagynak állít 
emléket darabjában, amelybõl a fenti jelent való.


