
Magam nem sokkal kifutása elôtt, az utolsó vígszínházi vendégjátékok idején
láttam az elôadást; akkor, amikor a rendszerellenes hevület, az ötvenhatos for-
radalom megidézése már nem jelentett túl sokat. Bevallom, a lehetséges áthallá-
sok kevéssé foglalkoztattak – a játék mégis magával ragadott. S nemcsak szak-
mai színvonala okán; Ács olyan színházi formákat, megoldásokat hozott be az
elôadásba, melyek még a kilencvenes évek elejének magyar kôszínházaiban is jó-
részt ismeretlenek voltak. Érvényességét, erejét számomra ez jelentette. Még egy
interpretációra emlékszem szívesen: a kilencvenes évek végén Szász János egy el-
hagyott gyulai raktárépületben vitte színre a darabot. Erôsen hangsúlyossá vált
a bezártság, a megfélemlítettség légköre, Coulmier igazgató egyértelmûen diktá-
torként jelent meg az erôteljes vizuális és akusztikai hatáselemekre építô játék-
ban. Ez is igazolta, hogy Weiss drámája több megközelítési lehetôséget is kínál:
éppúgy elgondolkodtathat a forradalom hogyanjáról és mikéntjérôl (igazolva
akár Marat, akár Sade, akár mindkettejük igazát), mint a színházi formákról
(a zenés színház eszközeibôl éppúgy építkezhet, mint jellemzôen „alternatív
színházi” stílusjegyekbôl).

Egy ilyen szöveg mindenképpen há-
lás alapanyag egy olyan rendezônek,
aki vonzódik a látványos, teátrális
forma, egyfajta totális színház eszmé-
nye felé. Victor Ioan Frunză nem elô-
ször dolgozik magyar társulattal; te-
mesvári munkái nemcsak az ottani
színház életében jelentettek fontos
eseményt. Két leginkább maradandó-
nak tûnô temesvári rendezése, a Loren-
zaccio és a Hamlet látvány, zene és szí-
nészi erô egységére épült, s noha az
alapmûvek gondolati rétegének csak
egy-egy síkjára kérdezett rá, a forma
ereje kivételesen gazdaggá tette a pro-
dukciókat. Az elôadások persze élesen
megosztották mind a szakmát, mind a
közönséget – meglehet, nem lesz más-
képpen ez az Új Színházban most ren-
dezett Marat/Sade esetében sem. Az
elôadás fikciója szerint a charentoni
társulat erre az elôadásra kibérelte az
Új Színházat – miként ezt elôszavá-
ban Coulmier direktor kifejti. Frunză
ezzel részint a mondandó tartalmát a
mára vetíti, részint viszont egyértel-
mûen teátrális közeget teremt. Szín-
házban vagyunk, de a mában. Vagy ép-
pen fordítva: a mában vagyunk, de
színházban. A Frunză rendezte elô-
adásnak kétségkívül van mondandója
a máról is meg a színházról is, de e két
réteg nem igazán épül egymásra: a ko-
moly munkával és odaadással, mél-
tánylandó szakmai tudással készült
produkció mintha egyszerre próbálna
mához szóló „forradalmi kabaré”, po-
litikai tézisdráma és látványos törté-
nelmi tárgyú musical lenni. S ahhoz
képest, amennyit markol, Frunză azért
viszonylag keveset fog.

Adriana Grand üresen hagyta a
színpadteret, ám sajátos vizuális erejû
díszletelemekkel zsúfolta tele. Marat
kádja valóságos ipari létesítménynek
tûnik: hatalmas tárolóedényre emlé-
keztet leginkább, felette orvosi mûsze-
rek, csövek, tartályok, mérôeszközök.
Az egész mobilis, fordítható, gurít-
ható, ahogy a kisebb díszletelemek is.
Hatása egyszerre fenyegetô és gro-
teszk. Elrajzolt és teátrális ugyan, de
az emberhez kapcsolt rideg mechanika
mégis félelmetes. (Grand egyéb, da-
rabhoz kapcsolódó installációi megte-
kinthetôk az elôadás szünetében – „a
bolondok mûveibôl rendezett kiállí-
tást” Coulmier és a fôápoló nyitja meg,
még egyet csavarva ezzel a szituáció te-
atralitásán.) A színházi alaphelyzet il-
lúzióját az elôadás gyakorlatilag mind-
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Bolondok a köbön
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evés olyan darabot ismerek, mely a magyar színházi kultúrában annyira kötôdne 
egyetlen elôadáshoz, mint Peter Weiss leírhatatlanul hosszú címû, így többnyire

csak Marat/Sade-ként emlegetett drámája. Noha azelôtt és azután is születtek a szö-
vegbôl jelentékeny elôadások, recepcióját mégis alapvetôen határozta meg az Ács János
által 1981-ban rendezett kaposvári bemutató. A legendás produkció nemcsak a rendezôi
pálya azóta meg sem közelített csúcsát jelentette, s nemcsak a kaposvári alkotó módszer-
nek vált emblematikus prezentációjává, de mondandója, forradalmian rendszerellenes
hevülete (s a nyomában keletkezett politikai perpatvar) is hozzájárult ahhoz, hogy éve-
ken át hosszú, tömött sorokban zarándokoljanak Kaposvárra azok, akik hírét hallották. 

Huszár Zsolt (Marat) és Gáspár Sándor (De Sade)

K



végig meghagyja: a direktor csupán
két-három alkalommal szakítja félbe a
játékot, az ápolók pedig mindvégig a
játszók mellett vannak ugyan, de je-
lenlétük nem nyomasztó, beavatkoz-
niuk csak ritkán kell. Az epizódokat
játszó színészek többsége valóban bo-
londot játszik, aki alkalmilag színész-
gúnyába bújik. Élvezettel nyugtázzák a
tetszést vagy az ápolótól kapott cukor-
kát. Privát gesztusaik átjárják megjele-
nített szerepeiket. Frunză és a drama-
turg, Lôkös Ildikó nem radikálisan, de
határozottan és konzekvensen módo-
sítják a szöveget: a kikiáltó funkcióját
a Várandós lánnyal és Dr. Guillotine-
nal hatossá kiegészülô bohócnégyesre
bízzák – ôk kommentálnak, ôk bohóc-
kodnak, ôk a bolondok, és ôk a nép.
Ôket vágják át a politikai hatalmasok,
az ô bôrükre megy a játék. Bolondot
csinálnak belôlük. Ilyenformán sem
Marat-nak, sem Sade-nak nincs és
nem is lehet igaza, függetlenül attól,
hogy az elvont ideák igazsága melyi-
kük oldalán áll. S ha ez nem lenne tel-
jesen világos, Frunză meglehetôsen
didaktikus eszközökkel támogatja a
mondandót: hol videoképeket látunk
(melyek a tömegmozgalmakat nagyjá-

ból Lenintôl a jelenkori utcai tüntetésekig vetítik elénk), hol a szöveg gyarapszik
aktuálpolitikai éllel bíró vendégsorokkal (vö. gázárak). Kár, hiszen a mondandó
ezek nélkül is világos. Viszont magával von néhány problémát. Kevéssé érthetô,
hogy ha egyenlôségjel kerül Marat és Sade közé, az egyik miért beszél reflektálat-
lanul, ôszinte meggyôzôdéssel, a másikat miért látjuk ironikusan, kívülrôl.
(Nyilván azért persze, mert a mai nézô hajlamos Sade mellé állni, ezért kell sza-
vait a cinizmus párlataként megmutatni, míg Marat szólamait szükségtelen iro-
nizálni.) Ennél súlyosabb probléma, hogy a befogadó nem szükségszerûen
követi a mellékszereplôk funkciójának váltásait; nem könnyû elérni, hogy
ugyanazon szereplôkben hol színészeket játszó bolondokat, hol bolondokat
játszó színészeket lássunk, miközben még a „bolond” szó lehetséges jelentésár-
nyalataival is asszociatíve eljátsszunk. Ráadásul maga a színész funkció is ambi-
valens, hiszen elvileg lelkes amatôröket látunk, akik azonban a feladat abszolvá-
lásában (például a zeneszámok eléneklésében) abszolút profinak mutatkoznak.

Cári Tibor zenéje egyébként igényes musicalzene – ha leválasztható lenne a
darabról, a számok egy része akár a slágerlistákat is vezethetné. Atmoszferiku-
san erôsíti a jeleneteket, s összességében aláhúzza a játék teatralitását. Csak-
úgy, mint Adriana Grand jelmezei, melyek a maguk elrajzolt kellék voltában
egyértelmûen komikus hatást váltanak ki. Almási Sándor, Botos Éva, Kovács
Krisztián, Pálfi Kata, Széll Attila és Vass György szakszerûen váltogatják a bo-
hócéria maszkjait, meggyôzôen éneklik a dalokat, és szolgáltatják a játék hátte-
rét. Keresztes Sándor élesen maivá karikírozza Coulmier alakját, Hirtling
István Duperret-ként az erotomán ôrültet adja a szerepen belül és azon kívül is.
Balázs Attila viszont Roux szerepében pillanatokig sem látszik ápoltnak: szere-
pét privát fanatizmusa járja át. Pokorny Lia Charlotte Corday alakjában bábnak
tûnik; alvóbaba, akit ha felébresztenek, kivételes intenzitással azonosul szere-
pével. Huszár Zsolt Marat-alakításának legfôbb erénye, hogy valóban reflektá-
latlanul, irónia és kikacsintás nélkül mondja a szöveget, s ha a formátumot ke-
véssé érzékelteti is, a gondolatok erejét elhiteti. Vele ellentétben Gáspár Sándor
Sade-ja elsôsorban jelentékeny színészi erôvel megtámogatott formátumot
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mutat – a márki szavait azonban a játék lépten-nyomon
idézôjelek közé teszi. Amikor a végén Coulmier utolsó jele-
nete ehhez még újabb idézôjeleket tesz, nyomatékosítva ez-
zel az emberek/bolondok kilátástalan helyzetét, azt vár-
nánk, a játék többi eleme is élesen ironikusra vált, s valami
morbidan teátrális fináléval ér véget az elôadás. De nem.
Mintha Frunză a formákat, a musicalt (s végsô soron ön-
nön alkotói pozícióját) túlságosan is komolyan venné, csak
a politika tárgyában lenne mérhetetlenül szkeptikus. Ami
persze mondandóként hálás, s akár még igaz is lehet – kár,
hogy a szövegre túl sokat pakoló, a nagy formák vonzásá-
ban született produkció ezt nem támogatja eléggé.

PETER WEISS: MARAT/SADE (Jean-Paul Marat üldöz-
tetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógy-
intézet színjátszói elôadják De Sade úr betanításában)
(Új Színház)

FORDÍTOTTA: Görgey Gábor. DRAMATURG: Lôkös Ildikó. KONZULTÁNS:
Perczel Enikô. HANGVILÁG: Cári Tibor. DÍSZLET-JELMEZ: Adriana Grand.
A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Szikszai Rémusz. RENDEZÔASSZISZTENS: Gyu-
lay Eszter. RENDEZÔ: Victor Ioan Frunză .
SZEREPLÔK: Gáspár Sándor, Huszár Zsolt, Nagy Mari, Pokorny Lia,
Hirtling István, Balázs Attila m. v., Vass György, Kovács Krisztián, Bo-
tos Éva, Almási Sándor, Pálfi Kata, Széll Attila, Keresztes Sándor, Tor-
dai Teri, Galkó Balázs és mások.
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ubay Miklós 2003-ban publikált darabját akár Sütô
András is írhatta volna. Tételdráma a nemzet, a nemzeti

nyelv sorsáról. És mert tételdráma, nem egy konkrét nyelv vagy
nemzet problémáját, hanem úgy általában a kis nemzetek, kis
nemzeti nyelvek fenyegetettségét jeleníti meg. Már a szerepnevek
is két lábon járó, beszélô allegóriák, egy adott helyzetben megva-
lósuló magatartásokat elôlegeznek meg a színlapon: Aleluja, Re-
negát, Patrick. Feltétlen odaadás, lelkesedés, önfeláldozás az
egyik szerep, megalkuvás, alkalmazkodás, végsô soron árulás a
másik lehetôség. A harmadik valóságos, ám idegen keresztnév ki-
mondatlanul is a kívülállót, a messzirôl érkezettet jelöli, akinek
nincs igazán köze a történethez. Annyira nincs, hogy világossá te-
szi: a figura dramaturgiai funkciója fontosabb, mint a tartalmi.

Az Elnémulás ugyan színtiszta allegória, valóságos, em-
beri drámának mégis sokkal erôsebb, mint, mondjuk, vita-
iratnak, történelmi-politikai hitvallásnak. A tételdráma té-
tele ezúttal problematikus. A mûsorfüzet bôségesen idéz a
szerzônek a Magyar Nemzetben nemrég megjelent írásá-
ból, a Nyelvek pusztulásából: „Az UNESCO prognózisa sze-
rint e század végéig 4500–5500 nyelv fog kihalni. …két-
száz éven belül csak harminc-negyven nyelv fog bizonyosan
fennmaradni” – írja Hubay. A nyelvekkel pedig teremtés-
mondák, legendák, szóval önálló világképek, kultúrák
pusztulnak. A folyamatot az író „a természet biogazdagsá-
gának pusztulásához” hasonlítja. 

Hubay Miklós allegóriája egy módszeres genocídium vég-
pontját mutatja be. Nem tudni, hol, kik és miért halálra ítél-
ték egy nyelv utolsó beszélôjét; ôt nevezi az író Alelujának.
A siralomház egy szálloda pincéje, ahová beszûrôdnek a
fenti mulatozás hangjai. De ha nem szûrôdnének be, akkor
is tudósít a többségi nemzet képviselôinek cinikus élvezke-
désérôl az elítélt leány ôrzôje, Renegát. Ide érkezik, pusz-
tán a kihaló nyelv iránti tudományos érdeklôdéstôl hajtva,

a Patrick nevû külföldi jezsuita, a kívülálló, akinek egyéb-
ként általános humanista jogelvei is vannak. Kiderül, hogy
a kivégzésre váró nô teherben van ôrétôl, Renegáttól, aki
nemcsak áruló, de erôszakos barom is. A humanista nyel-
vész elrohan, hogy a nemzetközi jogi normákra hivatkozva
intézkedjék, a helyi viszonyok közt járatosabb ôr viszont in-
kább szökést ajánl. Renegát ugyanis hirtelen megtér, vagy
inkább bevallja, hogy árulása a nyelv megôrzésének prakti-
kusabb útja akarna lenni (több Sütô- és Illyés-darab vezér-
gondolata bukkan föl néhány percre). De miközben ezt
megvitatják, a Patrick által riasztott hatóságok elviszik a
nôt, s mire Renegát átesik egy ábrándos álmon, amelyben
jövendôbeli kislánya jelenik meg neki, vissza is hozzák, ter-
mészetesen már terhe nélkül – a kivégzésnek így már nincs
akadálya. A száraz allegória romantikus rém-, illetve me-
lodrámává alakul, majd akcióhorrorba torkollik: a megtért
Renegát megvadul, és állig fölfegyverkezve öngyilkos me-
rényletet követ el a fönt mulatozók ellen. 

Az egy óránál nem sokkal hosszabb darab nyelvi lírája és
drámai felépítése egyaránt hatásos. Sôt. Hubay, mint ren-
desen, ezúttal is túlkonstruálja az egyes jeleneteket és az
egész építményt. Mindig, mondhatni, szisztematikusan,
kimódoltan gondoskodik az erôs konfliktusról, a kiélezett
helyzetrôl, arról, hogy kontúros karakterek, végsôkig kihe-
gyezett jellemek és álláspontok feszüljenek egymásnak. 

A legjobb mesteremberektôl tanult, s ezt a tudást túl a
nyolcvanon is remekül gyakorolja. Szövegében nemhogy
maradéktalanul jelen van, de túlhabzik a teatralitás, ez
azonban óhatatlanul csorbítja a gondolati hatást. A színi
hatás attól mûködik, hogy az allegóriák, a megtestesített
gondolatok, eszmék valamilyen módon mégiscsak embe-
rekké válnak. Részben az írói erônek, részben a színészi ala-
kításoknak köszönhetôen szélsôséges helyzetbe került em-
bereket látunk a színpadon, s nem elvont eszméket. Horváth

Z a p p e  L á s z l ó

Bábeli genocídium
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