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A marosvásárhelyi

Ariel Színházban 

Porogi Dorka rende-

zésében hónapok óta 

játsszák a Madame de 

Sade című darabot, 

amely Párizsban, valós 

történelmi korban mu-

tat be egy fiktív törté-

netet, a botrányos éle-

tű filozófus, de Sade 

márki feleségéről és 

annak családjáról. 

Ke m é n y  d a r a b .  E r ő s ,  
archetipikus jellemek-
kel, ellentmondásos tör-

ténelmi háttérrel, az európai 
modernizáció küszöbén, a tu-
dományos, vallási és erköl-
csi átbucskázás kezdetén, ak-
koriban, amikor egy hosszabb 
pillanatra a szolgából úr lehe-
tett, kurtizánból úrnő, a kép-
mutatásból pedig, más formák-
ra váltva ugyan, de továbbra is 
képmutatás. Mert utóbbi iránt 
a kereslet örök. Ez a Shakes-
peare, Moliere által sokszor 
megénekelt téma, ami Ibsen, 
Tennessee Williams, Arhur 
Miller tollán polgáriasodott to-
vább, a huszadik századi iro-
dalomnak is tárgya lett. (Má-
ra a képmutatás intézménye-
sült, a média és a PR informáci-
ók valakiről fontosabbak, mint 
az, akiről szólnak. De ne fus-
sunk ilyen messzire.)  Misima 
Jukio 1965-ben írta a Madame 
de Sade című darabot, amely-
nek ősbemutatója 1989-ben 
volt Londonban. A mű huszadik 
századi termék, mint ahogyan 
írója is az. A biszexuális ja-
pán őstehetség, ha ifjú korában 
nem követ el harakirit, előbb-
utóbb Nobel-díjat kap, hisz éle-
tében háromszor is jelölték e 
kitüntetésre.

Az író egy tizennyolc éven át 
tartó időszakba helyezte a cse-
lekményt, amelyet a nagy fran-
cia forradalom okozta társa-
dalmi változások is érintenek. 
A sokadik börtönbüntetéséből 
megszökött, és a történet kez-
detén, vidéki birtokán bujkáló 
márkit nem látjuk az előadás-
ban. A szexualitásról és az er-
kölcsről szabados nézeteket 
valló filozófus soha nem jelenik 
meg a színen, mégis minden 
róla szól. Pontosabban a sze-
replők hozzá fűződő viszonyá-
ról. Ebből tudjuk meg, ki kicso-
da valójában. Az előadásban 
csak nők szerepelnek, s vala-
hogyan mindegyiküknek köze 
van a veszedelmes viszonyo-
kat folytató férfihoz. S miköz-
ben feltárulnak a márki rend-
őrségi ügyei, hírhedt történe-
tei, a néző elgondolkodhat, va-
jon mennyivel különbek nála a 
képmutató, a tisztesség izzad-
mányától szagló, őt megvető 
előkelőségek. 

Hat nő, hat archetípus 

Madame Montreuil a parve-
nü, aki lánya házasságával ka-
paszkodott fel a királyi udvar 
köreihez, s számára mindvégig 
a presztízs megtartása a leg-
fontosabb. Az adó főhivatal el-
nökének özvegye olyan nőne-
mű lény, akit lányai nem tudnak 
elképzelni egy férfi karjaiban. 
Koszta Gabriella szoborszerű 
figurája amolyan kérlelhetetlen 
Bernarda Albaként nehezedik 
lányai vágyaira. E jéghideg ra-
cionalitásból felépített nagyasz-
szony az előadás legtisztábban 
artikulált (a művész beszédkul-
túráját is ideértve), legponto-
sabban értelmezett figurája. A 
másik nő Renée, Montreuil asz-
szony lánya, de Sade felesége, 
aki mindvégig hűséges marad 
férjéhez, bármit is tud annak 
furcsa kapcsolatairól, és bár-
miként is próbálja tőle az anyja 
elválasztani. A törékeny, a két 
oldalnak is kiszolgáltatott ár-
nyék-asszonyt Gecse Ramóna 
alakítja. Renée belső lelki har-
cait, visszafojtott érzelmeit, te-
temes méretű szövegbe ágya-
zott kételyeit nagy amplitúdók-
kal hullámoztatja elénk. A mű-
vész szerepformálásával Renée 
eljut abba a lélektani állapotba, 
hogy végül is képes lesz saját 
személyiségének megfelelő, sa-
ját döntéseket hozni. Legalább-
is ellenszegülését kimutatni, és 
nemleges válaszait megfogal-
mazni anyjának és férjének is. 
Renée testvére, Anne minden 
gátlást nélkülöző nőszemély. 
Gondolkodás nélkül lesz a már-
ki szeretője, talán mert a sógora 
őt is elbűvöli buja furmányaival, 
de talán azért is, hogy az anyai 
presztízsbörtönből kiszabadul-
jon. Halmágyi Éva egy szüfra-
zsettet formáz, az egyenjogú-
ság érzetétől megbabonázott if-

jú hölgyet, akit nem érdekelnek 
az erkölcsi illemszabályok, hisz 
ezeket otthon már kellően meg-
utáltatták vele. Aztán ott van a 
befolyásos kurtizán, Comtesse 
de Saint-Fond, aki kapcsolata-
ival többet tud elintézni bizo-
nyos elöljáróknál, mint bármely 
nobilitate. 

Erős és szolid szereplők

Badics Petra színes, erős je-
lenlétével – még várandós szí-
nésznőként is – el tudja hitetni 
velünk, hogy a lábai előtt hever 
Párizs előkelő férfi társadalma. 
Gyönyörűen romlott ő, akinek 

női jussa van megvetni a sznob 
és frigid Montreuil asszonyt. 
Az egyszerű embert, az alatt-
valók társadalmát Madame de 
Montreuil komornája képviseli. 
Trabalka Cecília Charlotte-ja a 
francia forradalom idején sze-
münk előtt lesz bábból pillan-
góvá. Egy idő után semmi aláza-
tot nem mutat gazdája iránt, az 
előadás szünetében sanzonetté 
változik, és az előtérben a Mar-
seillaise-t énekli franciául, 
szemtelenségénél csak humo-
ra, interaktivitása meghökken-
tőbb. A produkció zenéjét is 
Charlotte megformálójának kö-

szönhetjük. A szereplők között 
a legszolidabb hölgy, Barones-
se de Simiane, aki áhitatos éle-
te miatt igen nagy tiszteletnek 
örvend arisztokrata körökben. 
A darab végén ő segíti kolos-
torba Renée-t, akit kislánykora 
óta ismer és szeret. László Zsu-
zsa szelíd, finom átváltozásai-
val, emberi színjátékával a hu-
manizmust, a toleranciát hozza 
be a színre, valamiféle csendes 
megnyugvást kínálva a gyűlöl-
ködés és önkínzás helyett.

Szószínház

Veretes Misima-szöveg (for-
dító: Benkő Krisztián), ke-
vés cselekménnyel. Ez jellem-
zi Porogi Dorka szószínházát, 
amelyben bergmani fülletegség 
helyett (a világhírű rendező csi-
nált a darabból filmet 1992-ben) 
valamiféle krimi izgalom vesz 
erőt a nézőn, mikor beül az elő-
adásra. Hiszen egyféle szado-
mazót azért mégiscsak „re-
mél”, és azt is várja, hogy egy-
szer csak a márki is előlép va-
lamelyik takarásból. Nem lép 
elő, mert takarás és díszlet 
szinte nincs, a monológok, dia-
lógok a széksorok között, a né-
zőkkel testközelben hangzanak 
el, de minden szereplő a márki 
botrányos életviteléről beszél. 
Ettől válik sejtelmessé az elő-
adás, meg attól is, hogy a sze-
replők finom részletességgel 
taglalják a márki szeánszai-
nak történéseit. Afféle szó-Szo-
doma és szó-Gomora sejlik fel a 
néző előtt, aki megvizsgálhat-
ja saját lélektani reakcióit, ön-
reflexióit. Elgondolkodhat arról, 
hogy a felszabadult és elszaba-
dult szexualitás egy és ugyan-
az-e, vagy hogy mindenképpen 
a szabadosság éltetése, vagy a 
vágyak teljes elfojtásának ol-
dalán kell-e az erkölcsi normá-

kat megalkotni. Vajon létezik-e 
más út is ezeken kívül, mondjuk 
szembenézni az emberi termé-
szet valódi tulajdonságaival (le-
het, hogy Misima de Sade már-
kit Freud tizennyolcadik száza-
di elődjének tartja)?

Japán szerző darabját látva 
óhatatlan eszébe jut a nézőnek 
a nó-színház, ami gesztusok-
kal, mindenki számára érthető 
jelekkel dolgozik. Ebben a szín-
házban az egyezményes jel: a 
szó. Ez a legkisebb közös több-
szörös, ami minden néző szá-
mára egyaránt dekódolható. A 
rendező, úgy tűnik, szinte csak 
a szöveggel dolgozik. A vere-
tes, barokkos textus tartalma-
it „cselekmény és mozgás nél-
küliséggel” teszi dominánssá. 
Porogi Dorka afféle oratorikus 
művet komponált, ami statikus-
ságával és matriarchátusi ere-
jével hat a nézőre. (Csak zá-
rójelben jegyzem meg, hogy a 
szereplők archetipikus karak-
terét vizuális eszközökkel, „jel-
mezekkel” talán fel lehetett vol-
na erősíteni. Emlékszem Ku-
pás Annának a Szentivánéji 
álomhoz tervezett érzékien szí-
nes jelmezeire, amelyek szin-
te megkoronázták a karakte-
reket.) 

Azt mondhatnánk, valódi „nő-
színház” ez. Csak nők képesek 
ilyen lélektani kontextusban jól 
létezni. Olyan hálóban, ami egy 
férfi miatt szövődik, s amelyben 
hatalmas kihívás benne lenni. 
Csak nők tudnak egy kapcso-
latban úgy függővé válni, hogy a 
bilincset maguk akarják legin-
kább. S láthattuk, egy nő olyan 
előadást is tud rendezni, amely-
ben egy férfi úgy van ott a szín-
padon, hogy ott sincs.

A komoly szellemi részvételt 
igénylő előadást persze e sorok 
írója nem csak a nőknek ajánlja.

PACSIKA EMÍLIA

Afféle szó-Szodoma és szó-Gomora sejlik fel a néző előtt

Madame de Sade  nő-színház az Arielben

Koszta Gabriella és Gecse Ramóna

Az író egy tizennyolc 
éven át tartó időszak-
ba helyezte a cselek-
ményt, amelyet a nagy 
francia forradalom 
okozta társadalmi vál-
tozások is érintenek.




