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Esküvôi torta gyanánt a szarvas kivágott szívét fo-
gyasztják el a friss házasok, a lakodalom pedig részeg
orgiába torkollik. Bár a mesteremberek mindent bele-
adnak, közjátékukra már senki sem figyel, legalábbis a
színpadon. S ahogy az elit tagjai lassan mind elalsza-
nak, s a mesteremberek rájönnek, hogy csak maguk-
nak játszanak, úgy hámlik le róluk a kontár teatralitás.
Játékuk a játékban elkomorul: a szomorúság mutatja
meg magát egy pillanatra a tragédia komédiájában, a
drámairodalom egyik legmulatságosabb jelenetében.
Titánia és Oberon elôbújik a lemázolt festmény mö-
gül, s meghallgatják Tiszbe agóniáját. A színészek le-
hajtott fejjel, búsan elkullognak. 

Az athéni nemesek pedig – velünk, a közönséggel
ellentétben – végképp „lemaradnak” az elôadás leg-
szebb jelenetérôl, amikor a dráma legtitokzatosabb
szereplôje dalra fakad. Oberon és Titánia veszekedésé-
nek tárgya, az indiai fiú (Rácz Rita) énekel – akinek,
végsô soron, az athéni ifjak boldogságukat köszönhe-
tik, s akit általában meg sem jelenítenek a Szentivánéji
álom-elôadások. Pukk még körülsepri az asztalra bo-

ruló, a részegek mély álmát alvó friss házasokat, „nász
van”, mondja, s az epilógus elmarad. 

WILLIAM SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI 
ÁLOM (Szigligeti Színház, Szolnok) 

Fordította: Nádasdy Ádám. Dramaturg: Matuz Já -
nos. Díszlettervezô: Horesnyi Balázs m. v. Jel mez -
ter vezô: Csík György. Segédrendezô: Deme Gábor.
Rendezô: Szikora János. 
Szereplôk: Petridisz Hrisztosz, Sztárek Andrea,
Szik szai Rémusz m. v., Barabás Botond, Kerekes Vi -
ca, Sárvári Diána, Karczag Ferenc, Tárnai Attila m.
v., Kaszás Mihály, Gubík Ági, Schramek Andrea,
Rácz Rita m. v., Simkó Katalin, Molnár László, Czap -
kó Antal, Mészáros István, Horváth Gábor, Zelei
Gábor, Barnák László, Holló Zsuzsa, Kalo Anna má -
ria, Kovács Eszter, Meggyesi Krisztina, Tóth Berna -
dett, Tóth Zs. Nóra. 

Mindezt annál is kevésbé árt tudni, mivel egyetlen
számon tartott mûve, a zseniális Veszedelmes viszonyok
(1782), Szerb Antal szerint „a rokokó szerelem legér-
dekesebb dokumentuma”, a XX. század utolsó, a XXI.
elsô éveiben vált kultikus mûvé, archetípusok galériá-
jává; elsôsorban a fôszereplô kettôs, Merteuil és Val -
mont halhatatlansága vált ínyencek zártkörû kultuszá-
ból a nagyközönség toposzává. Miközben a klasszikus
levélregény keletkezése idején a Figaro házasságáéhoz
hasonló szerepet játszhatott a forradalom elôkészítésé-
ben (ismét Szerb Antal: „olvasása közben érezzük,
mennyire dekadens ez a kor, mennyire a legvége vala-
minek”), úgy tûnik, a legkortársibb modernség szá-
mára is van érvényes mondanivalója: elsôsorban is be-

lesimul a valóság és a mûvészet kegyetlenségének
világhangulatába, továbbá a közerkölcsök mellett,
azoktól elkülönülve, mégsem egészen függetlenül te-
nyészô magánerkölcsökkel, a beltenyészet fülledt kis-
világával bôségesen kelthet jelenkori (mindenkori)
as szociációkat. 

A mozi, majd a televízió jóvoltából világnagyságok
nevéhez társulnak immár a fôhôsök nevei: csak a kö-
zelmúltban láthattuk például Glenn Close, Catherine
Deneuve, John Malkovich, Colin Firth briliáns, való-
ban archetípus-teremtô teljesítményeit. Óhatatlanul
megszülettek a színpadi adaptációk is; Christopher
Hampton kitûnô munkáját 1986-ban a Pesti Színház
is játszotta. Kiss Csaba változata azonban nem marad

Szántó Judit

Archetípusok szextettje
C H O D E R L O S  D E  L A C L O S  –  K I S S  C S A B A :  V E S Z E D E L M E S  V I S Z O N Y O K

okakat meglepô két adattal kezdem. 1. A Choderlos nem kereszt-, hanem vezetéknév, de volt ám az 
írónak keresztneve is, mindjárt kettô: Pierre Ambroise-nak hívták. 2. A jellegzetesen rokokó szemé-

lyiség három év erejéig beleélt a polgári XIX. századba is: 1803-ban hunyt el, hatvankét éves korában.
S
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el mögötte: ízig-vérig színpadivá – lenyûgözôen fe-
szültté, sejthetôsége ellenére is frappánssá, zártsága
ellenére is széles ölelésûvé – teszi a mellesleg hálás, jól
kezelhetô epikus anyagot (egy-egy levél és a rá érkezô
visszhang dialógusként, replikák sorozataként is fel-
fogható). Az íróilag is feltûnôen színvonalas szerzôi
utasítások viszont némi szkepszist ébresztettek ben-

nem: rendezô legyen a talpán – még ha a
két személy egybeesik is –, aki ezeket a
legföljebb filmen érzékeltethetô szimul-
tán játékötleteket, negyedik-ötödik di-
menziókat realizálni képes.

Mondjuk ki azonban már elöljáróban:
a minôségi alapanyagból az Új Színház
színpadán elsôrangú elôadás született.
A rendezô Kiss Csaba kitûnôen érzett rá
az adaptálói énje által felkínált lehetôsé-
gekre, és kitalálta azt a formát, amely a
multidimenziós szimultaneitást a színpa-
don visszaadhatja. A hat szereplô – az
idôs Madame de Rosemonde-ot, aki vidé-
ki kastélyában terepet biztosít a gáláns bo-
nyodalmakhoz, más feldolgozások is ki-
rostálták – nemcsak egyszerûen mindvé-
gig jelen van, hanem folyamatos életet is
él szemünk elôtt, persze csakis az intrika
perspektívájából (igaz, az kitölti életüket):
még ha egyikük-másikuk látszólag alszik

is, kimerültségük úgyszintén az elôzményekre való,
azokra jellemzô reakció. Mialatt két vagy három kollé-
gájuk aktív szerepben lép fel, a mindenkori többiek ke-
ringenek, bolyonganak, figyelnek, leskelôdnek, kétség-
beesetten, diadalmasan, felajzottan vagy elmerengve,
magukba ásva (igen, még ez is látható) roskadnak le a
jobb szélen álló kárpitozott padra, az érzéki találkozá-

Györgyi Anna
(Merteuilné) és

Seress Zoltán
(Valmont)

Pálfi Kata 
(Tourvelné) és 
Seress Zoltán 
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sokat személytôl függetlenül sorra-rendre befogadó,
hatalmas központi ágyra vagy a bal széli pamlagra.
Mozgás közben olykor – s ez már merô rendezôi lele-
mény – a színpad valamelyik pontján mintegy véletle-
nül összetalálkoznak; ilyenkor nem szólalnak meg, de
gesztussal vagy mimikával adják egymás tudtára pilla-
natnyi véleményüket. Egyszerûbben: mind a hat sze-
replô folyamatosan, egyidejûleg részt vesz a cselek-
ményben, és egymáshoz való viszonyuk higanyszerû
változásainak mozaikkockáiból áll össze a Veszedelmes
viszonyok lenyûgözô drámai összképe. Kiss Csaba hat-
felé differenciál, és hatfélét hangol össze. Mindezzel
pedig azért foglalkozom ilyen hosszasan, mert emlé-
kezetem szerint a fenti megoldással nézôi pályám so-
rán még nem találkoztam. És ebben az összefüggés-
ben kell szólni a díszletet és a gyönyörû, összehangolt,
gyönyörûen összehangolt jelmezeket tervezô Zeke
Editrôl is. A kis színpad minden zsúfoltság és hatás-
vadászat nélkül tökéletesen képes a bonyolult cselek-
mény befogadására, tereket teremt szeretkezéshez, vi-
tához, reflexióhoz, és önálló metaforákkal egészíti ki a
nagy metaforát: ilyen a bal szélen a monumentális, gi-
gászi arányaiban voltaképp elérhetetlen menyasszonyi
ruha vagy a furcsa, átlátszó henger alakú tartó, amely
naranccsal van tele. (Az egyiknek egy-egy felébôl a
márkinô és a vikomt kiszopogat néhány csepp levet,
aztán elhajítja.)               

Kiss Csaba valamennyi minôségében rászolgált vol-
na, hogy mesterdalnokokból álló szextettet kapjon,
olyanokat, akik maradéktalanul élik és éreztetik át a
harmadszor idézett Szerb Antal szívbemarkoló megál-
lapítását: ez az „idegesítô, szadisztikusan gonosz
könyv” mindazonáltal „magán hordja az ancien régime
világának visszahozhatatlan édességét”. De miért is
lenne az összes magyar rendezô közül éppen Kiss
Csabának ekkora mázlija? Miért pont ôt ajándékoznák
meg a magyar színházak (az egy Katona módján)
olyan együttessel, melynek minden tagja kifogástalan?
Kiss Csaba voltaképpen örülhet, amiért négyen a hat-
ból hibátlanul adaptálódnak az adaptációhoz.

Elôzetesen sokat tûnôdtem, létezik-e honi színpada-
inkon ideális Madame de Merteuil, és végül arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy Béres Ilona eljátszhatta
volna, Udvaros Dorottya eljátszhatná, Fullajtár Andrea
pedig majd eljátszhatja ezt a fantasztikus, egyszerre
démoni és hitelesen asszonyi, egyetlen célja felé mo-
nomániásan, de számtalan alakváltással törô figurát.
Némi bûntudattal kell bevallanom: az általam a kelle-
ténél egyszerûbbnek, kevésbé izgalmasnak ismert
Györgyi Anna szinte hibátlan illúziót kelt, és a szerep
egyetlen árnyalatával sem marad adós. Eszményi Val -
mont-t azonban csak a múltban találtam: Gábor Mik -
lós lett volna az. Talán legkedvesebb színészeim:
László Zsolt? Rátóti Zoltán? Fekete Ernô? Vagy esetleg
a külsôleg oly ideális Kamarás Iván, az Asbóth utcai
korszakából? Nem tudom. De bevallom, Seress Zol -
tánra sosem gondoltam volna. Pedig külsôleg is jól ve-
szi az akadályt (kiváltképp parókával, amelybôl finom
ötlettel, a mindenkori hódítás függvényeként, kettô is
van neki: egy fehér meg egy barna); mozgása, mimi-
kája, beszéde pedig kisebb üresjáratoktól eltekintve

szuggesztív. Pálfi Katát rendhagyóan érdekes, inkább
karakterszerepekre utaló megjelenése nem éppen
Madame de Tourvelra predesztinálja, ez esetben azon-
ban bevált az ellenszereposztás: hosszú ellenállásának
hitelét elmélyíti, hogy egy okos, kiegyensúlyozott, ön-
álló gondolkodású, elegánsan érvelô fiatalasszonyt
vesz le a lábáról, s taszít már-már ôrületbe az elfojtott
érzékiség, no meg az így Valmont körmönfontságát is
jobban kiemelô mesteri taktika. Mielôtt végképp meg-
adná magát, Pálfi Kata mint Madame de Tourvel
olyan, hosszú másodpercekre elnyújtott csodálatos mi-
mikával adja vissza a bensejében dúló, már nem is
szexuális, inkább kozmikus csatát, hogy a nézô bele-
borzong. Negyediknek csatlakozik az elôbb említettek-
hez Tordai Teri, akit persze telibe talált Madame de
Volanges egyszerûbb szerepe: finom eszközökkel ér-
zékelteti, hogy a szép és elegáns érett asszony a maga
kellemkedô képmutatásával csak játssza, ezt is csak
pragmatikus okokból, a gondos és prûd anyát, de a fel-
szín alatt jól idomítottan ott lappang az az érzéki bes-
tia, akinek Valmont – persze tapasztalatból – lefesti.

A két színész közül, akit még nem említettem,
Kovács Krisztián külsôleg és alapcselekvéseiben kor-
rektül illusztrálja Danceny lovagot mint nyápic kraké-
lert, de csak a feladatmegoldás szintjén, Fodor Anna -
mária azonban megjelenésével is, játékával is elsô
perctôl az utolsóig egy mai bulvárdarab römi- és
traccspartijaiban edzett, harminc körüli töltöttgalamb-
asszonykájának epizódszerepét hozza, semmint a ti-
zenhat éves zárdaszüzecskét, akit elsô világi tapaszta-
latai szexôrültté tesznek. Tébolya vagy hisztériája
egyéb ként Kiss Csaba szerint odáig megy, hogy a vég-
sô párbaj jelenetében Dancenyvel karöltve ô szúrja le
Valmont-t; a szellemes ötlet némiképp vitatható. Sokat
azonban a nézô nem töprenghet ezen, mert már itt
van Merteuil, aki zokogva borul a haldoklóra, és maga
Valmont, aki utolsó mondatával, Madame de Tour -
velnak szerelmet vallva immár jóvátehetetlenül gyôz a
márkinôvel folytatott élethalál-mérkôzésben. 

Finita la commedia, összeomlott a világ, amely ma-
gához bilincselt – drága árat fizetünk az erkölcsi világ-
rend helyreálltáért.    

KISS CSABA: 
VESZEDELMES VISZONYOK. 
Choderlos de Laclos regénye nyomán
Örkény István fordításának felhasználásával 
(Új Színház)

Díszlet-jelmez: Zeke Edit. Vívás: Navarrete József.
Dramaturg: Sirokay Bori, Hársing Hilda. Zenei
munkatárs: Nemessányi Éva. Rendezô: Kiss Csaba.
Szereplôk: Györgyi Anna, Seress Zoltán m. v., Pálfi
Ka ta, Tordai Teri, Fodor Annamária, Kovács Krisz -
tián.


