
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
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Erika maradéktalanul elhiteti a halálra váró leány félelmét
és elszántságát, rettegését, haragját, gyanakvását és túlvi-
lági emelkedettségét, hogy szinte csak a teste van jelen, lé-
lekben már odaát van, valamely képzelt, jobb világban. Rei-
ter Zoltán csak addig valószerû, amíg a durva, lélektelen
érdekembert, a renegát kommandóst, a janicsárt kell ad-
nia. Hirtelen átalakulását, illetve jobbik énjének felszínre
bukkanását az álca alól színész aligha hitelesítheti. Patrick
kívülállása és értetlen belekeveredése a történetbe nem
okoz különösebb nehézséget Portik Györffy Andrásnak.
Kecskeméten az Üzemszínháznak nevezett teremben Mira
János díszlete vázolja föl nagyjából, de azért elhitetôen a
pincebörtön rideg berendezését, ruhái célszerûen jellem-
zik a három szereplôt. Merô Béla rendezésében hatéko-
nyan zajlik le a tragédia. A végén azonban, amikor Patrick
János jelenéseibôl olvas föl, szavait elnyeli Renegát fegyvere-
inek ropogása, bombáinak robbanása. Kihallatszik vi-
szont A víg özvegybôl „Az orfeum tanyám: ott békén hagy
hazám” dallama.

Az Elnémulás alapeszméjét azonban nemcsak a darab te-
atralitása halványítja el, hanem magának az eszmének a za-
varossága is. Az csupán az egyik baj volna, hogy a népirtást,
a genocídiumot csak az egyes ember kiirtása jelenítheti meg
a színházban, s ez óhatatlanul elszegényíti a nagyobb, az
elvi-eszmei tragédiát. Nagyobb gond, hogy az író az allego-
rizálással roppant sokféle történelmi jelenséget mos össze.
Kortársbeli jegyzeteiben elôbb saját Trianon-élményét idézi
meg, majd így folytatja: „A darab komponálása közben

gyakran kérdeztem magamtól, hogy melyik földrészen élt
az a nép, amelynek utolsó pillanatait látjuk. Észak- vagy
Dél-Amerikában? A Kaukázusban vagy Szibériában? … Ját-
szódhatik e darab bárhol a földgolyón – sajnos. Minde-
nütt, ahol egy nép lába alatt a multik olajat vagy uránt sej-
tenek, ahol kivágják az ôserdôket, s ahol a mészárszékek-
ben éppen most mérik ki az utolsó bölények, az utolsó del-
finek és angyalok húsát.” Ez utóbbi pompás oxymoronra
most nem térnék ki. Arra inkább, hogy nemcsak a szerzô
fenti gondolataiban, de a darabban is összekeveredik a sok-
féle politikai indítékú genocídium a globalizációval együtt
járó egységesüléssel.

Hubay szívesen idézi a Bibliát, az Elnémulás kontextusá-
ban azonban természetesen nem fordít figyelmet Bábel tor-
nyának építésére, ahol az Úr büntetésbôl zavarja össze a ke-
vélységükben égig érô tornyot emelni akarók nyelvét. Ami
legalábbis arra utal, hogy tekinthetjük ugyan a nyelvi sok-
színûséget az evolúció csodájának, mint Hubay teszi, de az
egységesülésnek is lehetnek elônyei, még ha bizonyára nagy
kataklizmákon és drámákon keresztül fog is végbemenni.
Ez azonban egészen más történet, mint a népek és egyes
emberek fizikai kiirtása.

HUBAY MIKLÓS: ELNÉMULÁS
(Kecskeméti Katona József Színház, Üzemszínház) 

DÍSZLET-JELMEZ: Mira János. RENDEZÔ: Merô Béla.
SZEREPLÔK: Horváth Erika, Reiter Zoltán, Portik Györffy András.
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Horváth Erika (Aleluja) és Reiter Zoltán (Renegát) W a l t e r  P é t e r  f e l v é t e l e


