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negyvenötnek mutatják. Max nem pusztán hiú; életé -
nek egyetlen értelme a halál tagadása, mely magától az
élettôl fosztja meg. Nadeòdával sem a szex, hanem
kizárólag a lány különleges képességei miatt van
együtt, s ezt nem is igyekszik leplezni. Az elôadás utol-
só jelenetében Max premier plánban haldoklik, óriási
képernyôre vetített arca fokozatosan megy át a földön-
túli boldogságból (Nadeòda egy pillanatra elhitette
vele, hogy halhatatlan) a földöntúli rettenetbe, miköz-
ben fiatalos parókája lassan lecsúszik kopasz fejérôl. 

Rezes Judit a legnagyobb természetességgel játssza
a kimódolt Dadát, Nadeòda ellenpontját. Dada elôre ki-
számítja, hogy a hatás kedvéért mikor simítson végig
gömbölyödô pocakján, s mekkora szögben hajtsa ol-
dalra fejét – akár a konyhában reggelizik, akár az idô-
járás-jelentést olvassa fel a tévéstúdióban. Sikerrel ne-
veli saját képére és hasonlatosságára lányát; Jordán
Adél elkényeztetett, alattomos Alegrája sikeresen fa-
kaszt egyöntetû, heveny utálatot a közönség részérôl.
Anya és lánya dróton rángatja a családfôt, Milant (Elek
Ferenc), akinek autóstáskáját hónalj alá csapó mozdu-
lata, világoskék pólóinge és kopasz feje búbján átfésült
néhány szál haja a tespedt jelentéktelenséget testesíti
meg. Milan apja, Ignjatoviç (Haumann Péter) ezzel
szemben a megbecsült polgár mintapéldánya. Igaz,
sötét foltok vannak a múltjában, de a megkínzott fog-
lyokra már csak Simiç, egy „nagy nulla” emlékezik.
Ujlaki Dénes alakításának lényege a kuncsorgás: kun-
csorog csókért, állásért, egy jó szóért, de kuncsorog zöld
esôkabátja, melléhez szorított aktatáskája is. A folyton
ideges Òana (Bodnár Erika), aki leplezni igyekezett tü-
relmetlenséggel cigizget és lépeget járókerettel közle-
kedô anyja mellett, fiatalabb kiadása az öregen és bol-
dogtalanul magára maradt szelíd Petroviç asszonynak
(Olsavszky Éva).

Takátsy Péter homoszexuális orvosa, Fredi észérvek-
kel magyarázza meg, hogy miért lenne jó, s miért nem
fájna senkinek, ha cselekvésre képtelen apját (Kun
Vilmos) egyszerûen kiraknák az út mentén. Tervét jó-
ságának csillogtatása közben hajtja végre, végtére is
hagy az öreg Jovicnak szendvicset, sült csirkét, almát,
még egy családi fényképet is. Késôbb, amikor az apja
valahogy mégis visszakerül hozzá, végtelen türelem-
mel, kedvesen és megadóan fürdeti. Addig a pillana-
tig, amíg az öreg bele nem csinál a kádba. 

Valaha fiatal, minket jól-rosszul felnevelô szüleink
ugyanazok, mint pelenkára szoruló, idôs alakváltoza-
tuk. Ezt az azonosságot nem lehet érzelemmel, csak
ésszel felfogni. 

BILJANA SRBLJANOVIC’ : SÁSKÁK 
(Katona József Színház)
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almont ember nagyságú bábbal üzekedik.
Olyasfélével, amilyenbôl tucatnyi álldogál 

jól öltözötten egy-egy nagyobb divatárubolt kira -
katában, lárvaarcával a semmibe meredve. De ez 
a báb most meztelen. Valmont rezignáltan simít
végig az életnagyságú nôi marionett hátán, érzéki,
ínyenc mozdulattal tapint végig a hideg hajlatokon
egy melodikus, szentimentális zenére, azután a dal-
lam vad vonósszólamba vált, és a vikomt szenvte-
len arccal hágja meg hátulról mûanyag áldozatát. 
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kamarater-
mének színpadán azonban nemcsak a kirakatbabák,
hanem minden szereplô báb és áldozat. Koltai M.
Gábor rendezése Madame de Merteuil kegyetlen
panoptikumát tárja fel, ahol a szerelmi viszony nem
az örömszerzés forrása, hanem a hatalmi vágy
kiélésének és az akaratok leigázásának véres esz -
köze egy esztétikus rendbe szedett, gyönyörökkel
terhes kavalkádban.

A színpadi látvány gazdag rokokó. Jelzésszerûen vil-
lannak fel terek és rekvizitumok, mintha a regény ki-
emelt helyszínei és a regénybôl kiemelt fôbb szereplôk
(dramaturg: Sediánszky Nóra) jellegzetes környezetei
csúsztak volna egymás mellé a márkinô szalonjában.
A központi helyet egy pompás és csalfa kanapé uralja,
a hús gyönyöreinek élveteg helyszíneként. A bonyolult
és furmányos levelezések színteréül míves íróasztal-
kák szolgálnak, teljes irodalmi arzenállal, tintatartóval,
lúdtollakkal és karos gyertyatartókkal felfegyverezve.
Az ancien régime korának és az örökös érzelmi bú-
jócskának jelképeként a szereplôk tükrözôdô felülete-
ken suhannak, és lépnek át egyik jelenet tükrös dobo-
gójáról a másikra. Végül Vereckei Rita érzékletes lát-
ványvilágának kereteként mélyvörös bársonyfüggöny
omlik a színre két oldalról, egy budoár atmoszféráját
hangsúlyozva. A színes kosztümök is illeszkednek a
feltálalt világba. Madame de Merteuil csábító, lila ár nya -
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latokban játszó ruhát visel, Tourvelné zártabb és egyszerûbb
haloványzöld öltözéket, Cécile lenge és kívánatos barackvirág
hangulatokban szaladgál, míg a vikomt fodrokkal teli fehéres-
szürkés ruházatban jelenik meg, és sápatagra van festve a haja
is. Ezek a jelmezek nem illenének egy történelmi hitelesség-
gel megteremtett XVIII. századi szobabelsôbe, de nem is ott
tûnnek fel, hanem egy dekadenciát sugárzó, képzômûvészeti
gonddal berendezett térben, amely számtalan asszociációs le-
hetôségével hangsúlyozottan színházi térnek tûnik.

Az igézô játéktér lebegô hangulatához illôen a színészek
gesztusai és mozgásai realisztikus ábrázolás helyett egy költô-
ibb stilizációt, teátrálisabb játékmódot követnek. Jövés-mené-
sükben, egymással való társalgásukban vagy a dobogókra, ka-
napéra heverésükben mindig van valami artisztikus és kore-
ografált (Vámosi Judit munkája) álca, játékosság. Ám a
kellemkedô szalontársalgást brutálisan újra és újra átjárják
Merteuil és Valmont kíméletlen cselszövényei és az áldozata-
ikra, illetve önmagukra zúdított tragédiák sora. Losonczi
Katalin bájos és naiv Tourvelnéje lélekben hal meg, mikor
Valmont gyalázatos módon tudatja vele, hogy iránta való sze-
relme természetes módon kihunyt. Madame de Tourvel maga
köré tekeri a vörös bársonyt, szinte belefojtja magát. Horváth
László Attila puha léptû, kiélt geci Valmont-t játszik. Ahogy
unott képpel felmondja a Szeretkezés Nagy Szótárát, ahogyan
enerváltan nyúl a vágy tárgyai, a nôi testek után, üresség árad
a bensejébôl, fehér hajú szellemként lézeng csak, céltalanul.
Érzelmi kitörései a márkinô csalfaságaira szorítkoznak: elemi

JOBBRA: Losonczi Katalin (Madame de Tourvel), Szabó Márta
(Merteuil márkiné) és Horváth László Attila (Valmont)

LENT:  Szabó Márta, Horváth Réka (Volanges-né), Fridrik Noémi
(Cécile Volanges) és Horváth László Attila 
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erôvel robban belôle az indulat, amikor dühében, hogy
a nô csak játszik vele, a falnak vágja a borospoharat.
Halála visszafogott eszközökkel történik – a vikomt
leül egy székre, miután megsebesült a párbajban, és
elmondja, hogy átadta Danceny lovagnak a márkinôt
kompromittáló leveleket –, de éppen egyszerûségében
megrendítô. Cécile-ként Fridrik Noémi vezet sokszínû
játékkal a kislányos allûröktôl a vetélés borzalmáig.
A két fiatal szereplô viszonyába humor is vegyül, kap-
csolatuk teli van burleszkkel. Szellemes és vicces, hogy
kamaszkori bizonytalankodásuk és éretlenségük bele-
sûrûsödik abba a visszatérô etûdbe, ahogyan a lovag
hárfaként tartja meg, szorítja magához a lány testét.
Remek epizód, mikor a hebehurgya lovagot alakító
Illyés Ákos csetlik-botlik kardjával és a kottatartóval a
zord Volanges-né (Horváth Réka) elôtt. Ôk lesznek
egytôl egyig Madame de Merteuil bábjai.

Szabó Márta egy számtalan kapcsolatban kiégett és
megégett, ördögien edzett és rafinált nagyasszonyt ját-
szik. A szalon úrnôje méltóságteljes kecsességgel mo-
zog a színpadon, és lefegyverzô bájjal vagy kihívó ci-
nizmussal és brutális iróniával célozza mondatait a
bábjainak. Lényébôl ellenállhatatlan vonzás árad, a höl -
gyeket és Cécile-t az ujja köré csavarja, a vikomtot az
ôrületig kergeti, Dancenyt pedig elcsábítja, de mind -
eközben tulajdonképpen önnön végzete felé is halad.
A színpadon egyre nagyobb a felfordulás, a kezdeti
esztétikus rend és tisztaság átfordul káoszba és kosz-
ba, szaporodnak a tragédiák, egyre több az áldozat. És

mintha a márkinô már nem tudná leállítani a gépeze-
tet, amit mozgásba hozott, sôt konok büszkesége
mintha meg is akadályozná, hogy beismerje téves lé-
péseit, nem visszakozhat, ô sem menekülhet. Még
összeomlása is felszegett fejjel történik.  Az elülsô asz-
talkánál ülve értesül arról, hogy levelei nyilvánosságra
kerülése után kifütyülik az Operában, és a fekete him-
lôtôl elcsúnyult. Szabó Márta konokul végigjátszott
minden aljasságot, s most végül kivonul a színrôl, de
a színpad hátuljában lévô ajtóból még visszafordul,
nyelvet ölt ránk, nézôkre, a világra, talán ezzel az in-
fantilis gesztussal bökve meg minket, hogy ti sem
vagytok mások, s azzal ránk vágja az ajtót. Akár egy
nôi Alceste vagy Athéni Timon.

CHODERLOS DE LACLOS: 
VESZEDELMES VISZONYOK
(Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza,
Krúdy Kamara)

Zene: Kazár Pál, Olt Tamás. Látvány: Vereckei Rita.
Dramaturg: Sediánszky Nóra. Koreográfus: Vámosi
Judit. Munkatárs: Rajkó Balázs. Segédrendezô: Nagy
Erzsébet. Rendezô: Koltai M. Gábor.
Szereplôk: Horváth László Attila, Szabó Márta,
Losonczi Katalin, Fridrik Noémi, Illyés Ákos,
Horváth Réka.

Nem mintha a társadalomkritika szitokszó lenne:
azzá válhat szinte bármi, ami megmutatja önmagát és
helyét a világban. Csupán olyankor érezni valami unal-
mas mellékízt és fárasztó erôlködést, mikor a társada-
lomkritika felhívja a figyelmet saját magára. Amikor
céllá válik, nem pedig egyszerûen: van. Ilyenkor jön-
nek elô az olyan hívószavak, mint fogyasztói társada-
lom, elidegenedés, hamis értékek utáni hajsza, vagyis
mindennapjaink közhelyei. Hogy a szépség, a pénz és
a siker felemel és porba sújt. Hogy egy tehetséges fel-
találó, aki tudomást sem vesz a piaci és emberi ver-

senyszellemrôl, egy csapásra nagyképû és hiú ember-
ré válik, mikor egy arcplasztika után rajongani kezd
érte a környezete. Mert Marius von Mayenburg darab-
ja össze is foglalható ennyiben. Könnyen emészthetô
tanulságokkal, világos és egyértelmû allegóriákkal. 

Lette szorgalmasan dolgozik a cégnél, ahol kifejleszt
egy úgynevezett dugaszt (tippeljenek: lesz-e belôle ero-
tikus szóvicc), ám mégsem ôt, hanem a segédjét kül-
dik bemutatni a terméket egy konferenciára. Ennek
oka nem más, mint hôsünk borzasztó csúnyasága,
amirôl neki fogalma sem volt idáig – annyira nyilván-

Székely Szabolcs
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indig ambivalens érzelmekkel álltam a „minôségi bulvár” kifejezés elôtt. Mentegetôzést érezni 
ebbôl a jelzôs kifejezésbôl, hogy a könnyû kikapcsolódást valamilyen intellektuális minôség is 

felturbózza; hogy úgynevezett mondanivalója van neki. A csúnya esetében ugyanezt érezni: mintha egy
élvezhetô darab keresné mélyebb jelentéseit. A szórólapon a címszereplô arcát látjuk, rajta vonalkóddal.
Máris társadalomkritikára gyanakszunk.
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