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– Kiváló, kedves Dolmancé, csakhogy valami még hiányzik.
– Egy fasz a seggembe? Igaza van, asszonyom.

Jobb esetben Sade márkiról a fent idézett párbe-
szédhez hasonló asszociációk jutnak eszünkbe.
Rosszabb esetben nem egyéb, mint ostorok és bika-
csökök, tizenkét hüvelyk hosszú „mûlôcsök”, véresre
korbácsolt nemi és egyéb szervek. Pedig „a szadizmus
feltalálójától” viszonylag távol állt a szadizmus maga.
Sade márki valójában örömöket habzsoló libertinus
volt, kinek szabadossága nagyjából az anális szex és
némi korbácsolás imádatára korlátozódott. Nem szá-
mítva természetesen nagyon különös gondolatait.
Csakhogy ez utóbbiak nemcsak a szex körül forogtak:
Sade márki írónak, legfôképp pedig drámaírónak tar-
totta magát.

A XVIII. század Franciaországában a színház a leg-
népszerûbb szórakozás és a legmagasabb mûvészet
egyben. Minden valamirevaló értelmiségi színdarabot
akar írni, minden filozófus fontosnak tartja a színház-
ról való elmélkedést. Ez a hóbort természetesen még a
XVII. században született, a nagy triásszal, Corneille–
Racine–Molière-rel. Valamint XIV. Lajossal, aki trón-
örökösként nemcsak támogatta a színházat, de maga
is játszott, Molière Dandin Györgyében például állító-
lag egy vándorcigányt. Neki köszönhetô, hogy a szín-
ház úri szórakozás és királyi monopólium lett. Egé -
szen a forradalomig tilos színdarabokat bemutatni a
királyi színház, a Comédie-Française falain kívül. Ám
a színházi tevékenységet természetesen nem lehet
megtiltani. Elôször is megjelennek az olaszok, és bár
színházukat többször bezáratják, a színészeket pedig a
szó szoros értelmében kikergetik Párizsból, végül nem
bírnak velük, népszerûségük (1752-tôl nem más ír ne-
kik, mint Goldoni) megvédi ôket. Azután, részben il-
legálisan, színházak nyílnak a vásárokban. A törvény-
kezés határozottan tiltja, hogy a Comédie-Française-
on kívül bárki bárhol „színpadon dialógusokat
elôadjon”. A vásári színházak erre azt találják ki, hogy
a dialógusokat átírják monológok sorozatává: az egyik
színész elôadja a kétmondatos „monológot”, majd ki-
rohan, a másik pedig be, hogy a saját két mondatával
válaszoljon. Az elôadás ilyen ki- és berohanásokból áll,
a közönség halálra röhögi magát a törvény abszurditá-
sán, a vásári színház bevétele pedig tovább gyarapszik.
Ekkor a törvény megtiltja, hogy színpadon bárki be-
széljen. A törvényhozók balszerencséjére a Comédie-

Française ekkor legismertebb színészdinasztiája a
Poisson család. A poisson franciául halat jelent, és a vá-
sári színház izomból üti le a magas labdát: a színpa-
don a színészek kétségbeesetten tátognak, a közönség
pedig ôrjöng a nevetéstôl. Más alkalommal az egyik
színész tátog, a másik a közönség soraiban vagy a ku-
lisszák közül mondja helyette a szöveget. Végül a ha-
tóság megtiltja, hogy akár a színpadon, akár a nézôté-
ren, akár a kulisszák között beszéljenek a színészek.
Ekkor jön el az interaktív színház ideje: a tátogó szí-
nész fölé belógatnak egy táblát, rajta a szöveggel. A kö-
zönség nagy része azonban analfabéta, ezért az írástu-
dó nézôk hangosan felolvassák a szöveget, nyilván
játszva, egymás szavába vágva, itt-ott átírva, míg má-
sok vicceket kiabálnak be. Az egyik legnépszerûbb elô -
adásmód születik meg ezzel. Egy szó, mint száz, a
színház feltartóztathatatlanul hódítja meg a vásárok
közönségét, olyannyira, hogy Voltaire egy ízben arra
panaszkodik, hogy gyakorlatilag üres nézôtérnek
játsszák a kitûnô Racine-tragédiát, mert mindenki a
vásárban van komédiát nézni. Ez persze azt is jelenti,
hogy az ország történetében talán elôször az arisztok-
rata összekeveredik a „néppel”. A nemesség ugyanis
nem kevésbé színházbolond, mint a közember, sôt.
(A Comédie-Française-ban egyébiránt egy átlagember
nem is tudta megfizetni a jegy árát.)

Valószínû, hogy ma tíz közepesen mûvelt színházba
járóból legalább nyolc nagyon nehezen vagy egyáltalán
nem tudna felsorolni két-három XVIII. századi francia
drámaírót, pedig ez az idôszak messze a legterméke-
nyebb a francia dráma történetében. Boldog-boldogta-
lan drámaírónak, színésznek vallja magát. Rousseau-
darabot is mutattak be a Comédie-Fran çai se-ban,
Diderot-darabot is. A kortársak szerint azonban nem
más, mint Voltaire volt a legnagyobb élô drámaíró,
míg ez utóbbi nagyon jó színésznek tartotta magát
(persze nem akadt értelmiségi, aki ellentmondhatott
volna neki, de egyes dokumentumokból kitûnik: ami-
lyen jó filozófus volt, olyan tehetségtelen színész).

A fent vázolt, pezsgô színházi életnek gyakorlatilag
senki sem tud ellenállni. Sade márki sem, aki igazi
grafomán, folyamatosan bombázza a Comédie-Fran -
çaise-t darabjaival. Ezeknek szinte mindegyike más
mûfajban íródott, viszont a Comédie-Française szerint
mindegyik ugyanolyan rossz. Mikor aztán az 1770-es
években Sade-ot a saját anyósa kérésére, részben ko-
holt vádak alapján, letartóztatják és börtönbe zárják, az
ifjú márki színházi pályafutása idô elôtt derékba törik.

Limpek László

Kortársunk, Sade
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A forradalom alatt kiszabadul ugyan, de minthogy
azonnal komoly politikai szerepet vállal, hamarosan
ismét börtönben találja magát, sôt, halálra is ítélik
(igaz, nem elôször). Csodák csodája: a kivégzés elôtt
mindössze egy nappal sikerül kiszabadítani, a terror
legdurvább idôszakában, amikor a hatalmas guillotine
(melyet vörösre festettek, nehogy a ráfröccsenô vér
rontsa az összhatást) alatti verem, melybe az áldozatok
vére folyt, a szó szoros értelmében túlcsordult. A már-
ki kiszabadul tehát, és egyik elsô gondolata a színház-
csinálás. Igen ám, csakhogy hamarosan ismét bezár-
ják, majd a charentoni bolondokházában végzi, itt is
hal meg 1814-ben. Nem meglepô, hogy Sade, akinek
egyik kedvenc foglalatossága az volt, hogy a dolgokat
oda dugja, ahová elvileg nem valók, a bolondokházá-
ban színházat kezd „igazgatni”. Ahogy azt többek kö-
zött Peter Weiss darabja és az abból készült, Peter
Brook rendezte film is bemutatja, a márki színdarabo-
kat játszat az intézet elmebeteg lakóival, és elôadásaira
egyes arisztokrata körök örömmel járnak el.

Persze mindeközben megírja hírhedt regényeit, a
Justine-t, a Szodoma 120 napját stb. Csakhogy, ellentét-
ben azzal, amit a XIX. századi értelmiség és arisztok-
rácia híresztelt, ezek jelentôsége rendkívül csekély
volt. Nagy részük meg sem jelent Sade életében, több-
ségüket maga a márki örökre elveszettnek hitte, mert
egyik szabadulásakor a Bastille-ban maradtak. Nem
ezekért zárták be, akik esetleg ismerték egy-egy ilyen
írását (néhány száz példányt adtak ki belôlük össze-
sen), nem feltétlenül tudták, hogy ô a szerzô. A XVIII.
században mellesleg elég népszerû a pornográf iroda-
lom, melybe a márki „belekóstol”, de – egyébként
meglehetôsen terjedelmes – életmûvének ez csak egy
része. Mindenesetre elég ahhoz, hogy a következô szá-
zad Robespierre és a terror ihletôjét lássa és a Sátán
szavát hallja benne.

Az elsô, aki másképp olvasta Sade-ot, nem más volt,
mint Apollinaire. Ô egyenesen a modern irodalom
elsô képviselôjét látja benne. A XX. századi avantgárd
irodalom felfigyel rá, Paul Éluard verset is ír hozzá.
Késôbb Roland Barthes is értekezik róla, és egyre töb-
ben olvassák, már nem csupán pornográf mûveit is.
Mostanság, hogy az olvasóközönség egyre kevésbé
szemérmes, és a thrillerkedvelôk pedofil sorozatgyil-
kosok tömegével kelnek s fekszenek, Sade durva szó-
kimondása már nem annyira sokkoló, mint valaha.
Márpedig ha az olvasó túlteszi magát a kezdeti sokkon,
hamar feltámad benne a gyanú: Sade esetleg viccel.
Hogy mennyire lehet komolyan venni, arra többek kö-
zött Kovács Ilona is felhívja a figyelmet a Filozófia a bu-
doárban elôszavában, rámutatva, hogy a márki által le-
írt, ötletességben és extravaganciában a Káma-Szútrát
messze meghaladó alakzatok nagy része fizikailag ki-
vitelezhetetlen. Akárhogy legyen is, Sade márki és
életmûve az utóbbi idôben új színben tûnik fel, és
néha még az is elôfordul, hogy így, jó kétszáz éves ké-
séssel, teljesül a márki álma: mûvei a színpadon is
megjelennek.

Ez történt április 2-án a grenoble-i MC2-ben, ahol a
bátrak megnézhették a Filozófia a budoárban címû

Sade-mû színházi adaptációját. A még bátrabbak az
elô adás elôtt meghallgatták Martial Poirsonnak, a
Stendhal Egyetem XVIII. századi drámairodalommal
foglalkozó oktatójának elôadását Sade-ról és legfôképp
Sade aktualitásáról. A legbátrabbak pedig akár egy
„minikonferencián” is részt vehettek: délben a Stendhal
Egyetem kerekasztal-beszélgetést rendezett az esti
elô adás színészeivel és rendezôjével, Christine Letai ll -
e urrel, ezután Hervé Loichemol, egy, a XVIII. századi
darabokra specializálódott rendezô firtatta Sade és a
színház viszonyát, majd Enzo Cormann színházi író
és tanár beszélt Sade, poklok koncertje címû, 1989-ben
megjelent színdarabjáról. Végül rövid színháztörténe-
ti és -elméleti elôadások fejtegették az elôbbiekben
leírtakat.

Az MC2 és a Stendhal Egyetem voltaképp arra tett
kísérletet, hogy a közönséget „felvértezze” az esti, kis-
sé pornográf elôadásra. A Filozófia a budoárban rövid,
alig százoldalas „értekezés”. A kor népszerû mûfaját, a
filozófiai értekezést Sade (megint csak rá jellemzô mó-
don) olyan helyre teszi, ahová a legkevésbé lenne való:

Jelenet a Sade-elôadásból 
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a hálószobába, egy orgia kellôs közepére. Az orgiát egy
libertinus hölgy, Mme de Saint-Ange (Valérie Lang)
rendezi, azzal a céllal, hogy fiatal barátnôjét, a kolos-
torban nevelkedett, egyelôre szûz Eugénie-t (Charline
Grand) kitanítsa a „modern emberhez” méltó életvi-
telre. Segítségére lesz ebben saját öccse (Philippe
Cherdel), a kertész Augustin (Bruno Pesenti), akit a
hölgy rekordméretû hímtagjáért alkalmazott, és legfô-
képp Dolmancé (Stanislas Nordey), a javíthatatlanul
radikális libertinus, aki azzal dicsekedhet, hogy noha
szexuális étvágya csillapíthatatlan, és partnereinek szá-
ma Casanovát is megszégyenítené, soha életében nem
„dugott pinán” senkit, elnézést, de tényleg így fejezte
ki magát. Eugénie felvilágosítása két fronton történik:
elméletben és gyakorlatban. Elméleti oktatása során fi-
lozófiai leckéket kap arról, hogy miért kell azt csinál-
nia, amit tilt az egyház, miért kell minden képzeletet
meghaladóan mocskosnak lennie, és hogyan lehet „jó
hazafi” (a tudatlanok kedvéért elmondom: úgy, hogy
sokat szexel, és ellene van minden törvénynek). Ami a
gyakorlati oktatást illeti, nem nehéz kitalálni, mi folyik
a budoárban. Hadd ne írjam ide. A „történet” végén
váratlanul betoppan Eugénie édesanyja, és felháborod-
va tépné ki lányát a fertôbôl. Csakhogy Eugénie ekkor-
ra már úgy kitanulta a szabadosságot, hogy miután az
idôs hölgyet büntetésbôl megerôszakoltatják egy
vérbajos szolgával, neki támad az az ötlete, hogy – ne-
hogy a fertôzött „anyag” kárba vesszen – varrják be a
hölgy összes testnyílását. Mindezt Sade a mai pornót
messze meghaladó szókimondással írja le, ami a gyen-
gébb idegzetû XXI. századi nézôt vagy olvasót mélyen
megrázhatja.

Enyhe kételyekkel mentem el a színházba: hogy lesz
ebbôl elôadás? Ráadásul nem valamely alternatív szín-
házi fesztivál egyik botránydarabjáról van szó. Az MC2
voltaképpen egy nemzeti színház, és a Filozófia a bu-
doárban még csak nem is az egyik kamaratermében
megy, hanem a nagyteremben – telt ház elôtt. Tény,
ha arról hall az ember, hogy valahol Sade-ot játszanak,
legalábbis kíváncsi rá, hogyan teszik ezt.

Természetesen nem „élesben”. Akadnak jelenetek
meztelen nôkkel és férfiakkal, de konkrétan az aktust
sohasem látjuk. Az elôadásnak szinte egyáltalán nincs
díszlete. Vörös függönyökkel „darabolják fel” a teret,
hol itt, hol ott húznak el vagy eresztenek be egy vörös
leplet, amely mögött „történnek a dolgok”. A színé-
szek olykor egymást váltva kiszaladnak a függöny elé,
sietôsen közlik mondandójukat – ami néha csak egy
kiáltás, egy nevetés vagy egy káromkodás –, majd ro-
hannak vissza az orgiába. Más jelenetek két aktus kö-
zött zajlanak, többnyire ilyenkor megy végbe Eugénie
elméleti oktatása. A közönség általában viccnek veszi a
rendkívül trágár szövegeket, talán ha háromszor hör-
dült fel a kétórás elôadás alatt, de ilyenkor is inkább
borzongó elismeréssel, semmint felháborodva. Az
egyetlen jelenet (ezt egyébként már a kerekasztalnál
megjósolták a színészek), ahol néhányan elhagyták a
színházat, az volt, amelyben Dolmancé nagyon arro-
gánsan támadja és parodizálja a Bibliát és a vallást, de
három-négy besokalló nézôrôl van szó, ami elég kevés,
ha figyelembe vesszük, hogy Dolmancé minden má-

sodik orgazmusát (sok van belôle) a „tripla istenfaszát”
felkiáltással jelenti be.

A minden tabut nevetség tárgyává tevô szövegeken a
közönség általában elég jóízûeket kacag. Szó sincs
azonban olcsó parodizálásról. Sade iróniájának az a lé-
nyege, hogy sosem lehet tudni, meddig tart a vicc.
Nem lehet eldönteni, hogy például a hazafiasságról
szóló passzusok komolyan veendôk-e, avagy a szerzô
ott is ironizál, nem lehet tudni, hogy amikor (a XVIII.
században!) a halálbüntetés eltörlésérôl vagy a nôi
egyenjogúságról beszél, mennyi szavaiban a vicc, és
mennyi a komoly politikai állásfoglalás. Ennek megfe-
lelôen azt is nehéz eldönteni, hogy a közönség min de-
rül: az iróniát érti és díjazza-e, vagy magát a szöveget
tartja nevetségesnek, éppen a naiv (vagy álnaiv) iróniá-
ja miatt. De ennek igazából nincs is jelentôsége.
Ahogy arról délután Charline Grand beszélt, a darab
egyik célja az, hogy olyan dolgokat jelenítsen meg és –
fôleg – mondjon el és ki a színpadon, amelyek megüt-
közést váltanak ki. Ugyanakkor az elôadás nem pol-
gárpukkasztó. Nem az a célja, hogy a közönség beleiz-
zadjon a tabuk döntögetésébe, hanem az, hogy köny-
nyed iróniával nevessen a tabukon és az azokat
döntögetôkön egyaránt.

Végül persze a dolog komolyra fordul, ahogy azt a
szöveg voltaképp elôírja. Eugénie édesanyjának meg-
kínzatása már aligha megmosolyogni való. Azt, hogy
mennyire él az elôadásban az irónia, mutatja az is,
hogy épp ezen a ponton csap át a játék a paródiába:
horrorfilmre emlékeztetô hangeffektek kísérik az anya
belépôjét, akit mellesleg férfi színész (Guy Prévost)
alakít. Az idôzítés nagyon finom, a játék nagyon pon-
tos: szinte az elôadás neveti ki a már nem nevetô, ha-
nem borzongó nézôt, pontosan úgy, ahogy Sade szö-
vegei lônek szántszándékkal túl a célon.

A színészek meglehetôs pontosan játszanak, bár ki-
emelkedô alakítás nincs. Charline Grand talán egy-
szer-egyszer hitelesebben tud rácsodálkozni a pénisz-
re, mint ahogy azt a többiek lóbálják, de hát könnyebb
is a dolga. A színészi játék valamelyest stilizált, külö-
nösen precízek a mozdulatok, meg mernék rá esküd-
ni, hogy nagy részüket a rendezô diktálta. Összességé-
ben az elôadás nagyon sikeres mint kísérlet, de kissé
középszerû mint színház. Ha azt vesszük, hogy egy
teli teátrum végigmulatta Sade márki szövegét, nem
kis teljesítményrôl beszélünk. Viszont az elôadásnak
nem sikerült túlmutatnia magán Sade-on. Olyan lett,
mint a márki szövege: a filozofikus részek néha kicsit
unalmasak, az orgia pedig mulatságos, de módjával;
én legalábbis elég hamar ráuntam a faszra. Ezzel
együtt korrekt az elôadás, az pedig, hogy ösztönösen
jobban figyeltem a nézôk reakcióit, mint a színészeket,
éppúgy lehet dicséret, mint kritika. Tapasztalatnak
mindenesetre nagyon érdekes.
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