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Benk� Krisztián

Sushi-Muschi
Széljegyzetek Jukio Misima Madame de Sade 

cím� drámájához1

1. Jukio Misima 1965-ben legel�ször angol fordításban, Donald Keene átül-

tetésében megjelent Madame de Sade cím� háromfelvonásos színm�ve egyik 

szemléletes példája az író személyiségében rejl� paradoxonnak, hogy egyszer-

re kívánt hódolni a nyugati (európai) kultúra iránti fogékonyságából adódó koz-

mopolitizmusnak és a széls�ségesen radikális japán nacionalizmusnak. Nádas 

Péter Misima-mondat cím� esszéjének néhány részletét idézve:

„Csodálóinak, híveinek, kritikusainak, elemz�inek és biográfusainak a 

mai napig igen nagy nehézséget okoz azoknak az összefüggéseknek a ma-

gyarázata, amelyek ezt a leheletfi nom érzékenységekkel operáló, szerzetesi 

szorgalmú írót, és a semmilyen harsány gesztustól sem visszariadó bot-

rányh�st, az aszkétát és a kicsapongót, a dendit és a terroristát, a népfi t és 

a médialovagot egyetlen személyiséggé teszik. (…) [E]sküdt ellensége volt 

liberalizmusnak, demokráciának, kacérkodott és rokonszenvezett az európai 

fasizmusokkal, etikai elképzeléseit a szamurájok erkölcsi kódexéb�l szár-

maztatta, és dacolva bájosan törékeny alkatával, valóságos harcossá képezte 

önmagát.”2

Ha Misima rejtélyesen ellentmondásos személyiségét egyszerre tekint-

jük kora nemzetközi trendjei fi gyel�jének és diktálójának, akkor korántsem 

meglep�, hogy Susan Sontag is szentelt egyetlen mondatot Misimának ab-

ban az esszéjében, amely az Egyesült Államok szexuálpolitikájának radikális 

horizontváltását konstatálta, az 1975-ben megjelent, Fantasztikus fasizmus 

(Fascinating Fascism) cím� írásában. Tíz évvel azt követ�en, hogy Sontag 

kritikus hangvétellel felvázolta a vidám giccs (camp) esztétikáját,3 a Leni 

 Riefenstahl fi lm- és fotóm�vészetét elemz�, nem kevésbé epés szövegének 

írása pillanatában fel kellett ismernie, hogy a – Misimára jellemz� és a kö-

vetkez�kben elemzett drámájának központi témáját képez� – szado-mazo 

(szub)kultúra térhódítása leváltotta, vagy legalábbis árnyaltabbá tette a 

 dandyk bájolgását:

„Ha a fasizmus üzenetét semlegesíti az élet átesztétizálása, akkor csapdái 

szexualizálódnak. A fasizmusnak ez az erotizálódása olyan leny�göz� és elhi-

1 Az esszé szerz�je fordította magyarra a Napkút Kiadónál idén nyáron megjelen� kötet (Jukio 

Misima válogatott drámái) számára a címben szerepl� színm�vet (a kés�bbi idézetek ebb�l 

a fordításból származnak, melyet Vihar Judit professzor lektorál).
2 Nádas Péter, Misima-mondat, in: U�. Kritikák, Pécs, Jelenkor, 109–125.
3 Sontag, Susan: Notes on ’Camp’, in: Partisan Review, 1964
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vatott manifesztumokban érhet� tetten, mint amilyen Misimától az Egy maszk 

vallomása4 és a Nap és acél.”5

Bár a szado-mazo szubkultúra – az 1970-es, 80-as években megélt virág-

kora után, a HIV vírus felt�nése következtében – nagyjából a kilencvenes évekre 

leáldozott, az a tény, hogy 2012-ben a világ egyik legkeresettebb és legolvasot-

tabb (bestseller) regénye a brit n�i szerz�t�l (!), E. L. Jamest�l származó Ötven 

árnyalat-trilógia lett, melyben olyan szexjelenetek tanúi lehetnek az olvasók, 

amelyekbe a könyv egyes (n�i) rajongói belehaltak, miután a gyakorlatban is 

kipróbálták – Jukio Misima Sade márkiné cím� drámája újra aktuálisabbnak 

t�nik, mint valaha.6

2. Az európai témákat feldolgozó drámák sorába tartozó Madame de Sade 

stílusát – Donald Keene nyomán – Misima legjelent�sebb életrajzírója, Henry 

Scott Strokes Racine-éhoz hasonlította,7 ami a szöveg poétikai-retorikai fel-

építésének eredetisége ismeretében talán kissé lekezel�; egészen bizonyosan 

eredeti azonban a pár évvel kés�bb, szintén az európai történelemben kalando-

zó másik úgynevezett eszmedrámája,8 a Barátom, Hitler (Vaga tomo, Hittora, 

1969).9 A Misima 1970-ben szeppuku (szamuráj stílusú önhasbaszúrás, vagyis 

harakiri) révén elkövetett öngyilkossága után négy évvel el�ször megjelent élet-

rajz meglehet�sen szkeptikusan fogalmazott a nyugati sikert illet�en, hiszen az 

elmúlt negyven évben számos európai és tengerentúli bemutatója volt a japán 

író drámáinak (mindkét említett színm�vet bemutatták már Magyarországon is):

„Lehetségesnek tartom, hogy Misima egyik hosszú darabját sem fogják 

bemutatni nyugati színpadon. Valószín�tlennek t�nik, hogy Misima kés�bbi je-

lent�s darabja (…), a Vaga tomo Hittora (Barátom, Hitler, 1969) nagy tetszést 

4 Misima, Jukio: Egy maszk vallomása, (ford.) Fázsy Anikó, Budapest, Nagyvilág, 1998
5 Sontag, Susan: Fascinating Fascism, in: New York Review of Books, 1975
6 A 20. század közepén felfedezett és kanonizált Marquis de Sade-ról szóló irodalom jelent�s 

része magyar nyelven is hozzáférhet�: a teljesség igénye nélkül l. Aćin, Jovica: Sade apoka-

lipszise. Vázlatok az isteni márkiról, (ford.) Radics Viktória, Budapest, Kijárat, 1999; Bar thes, 

Roland: Sade, Furier, Loyola, (ford.) Romhányi Török Gábor, Budapest, Osiris, 2001;  Bataille, 

Georges: Az irodalom és a Rossz, (ford.) Dusnoki Katalin, Budapest, Nagyvilág, 2005. 

A szado-mazo szubkultúra újraértékelésének fontos állomása volt Patti Smith 2011-es ön-

életrajzi ihletés� könyve, melyben Robert Mapplethorpe-pal töltött fi atalkorát írta meg; a kö-

tet a budapesti Ludwig Múzeum nagyszabású Mapplethorpe-kiállításával egy id�ben magyarul 

is megjelent: Smith, Patti: Kölykök, (ford.) Illés Róbert, Budapest, Magvet�, 2012
7 Scott Strokes, Henry: Misima Jukio élete és halála, (ford.) Tóth Andrea, Budapest, Szenzár, 

2001, 186. (Szó szerint: Misima „Racine-t másolja”.)
8 Az „eszmedráma” kifejezést a különböz� néz�pontok és ideológiák párbeszédbe állítása alap-

ján választottam; a japán szakszó, mely az európai témák szigetországi újramesélését jelöli: 

a singeki dráma.
9 A Barátom, Hitler magyar fordítását Jámbor József készítette, aki 2009-ben meg is rendezte 

a darabot a Zsámbéki Színházi Bázison (ráadásul maga játszotta a drámában Ernst Röhm ka-

rakterét). Nem mellesleg Jámbor 2013 tavaszától a kassai Divadlo Thália Színház Peter Weiss 

Marat/Sade-el�adásában alakítja Sade márkit. Angol fordításban: Mishima, Yukio: My Friend 

Hitler and Other Plays, New York, Columbia, 2002
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aratna a nyugati közönség körében. Az utóbbi 1934-ben, Németországban 

játszódik; ebben Misima a Hosszú kések éjszakája el�tti és utáni eseményeket 

írja le. Arról szól, hogy ekkor Hitler »semlegesnek«, közvetít�nek számított a 

barnaingesek és a konzervatív er�k – a hadsereg és a pénzemberek – között. 

(…) A premieren, amelyet 1969-ben tartottak Tokióban, Misima cetliket osz-

togatott a néz�knek: »A veszélyes ideológus, Misima, gonosz ódát zeng a ve-

szélyes h�sr�l, Hitlerr�l.« Szándéka az volt, hogy kigúnyolja a kritikusokat és a 

japán értelmiség rejtett baloldaliságát. A darab szerint a semlegesség bárhová 

vezethet.”10

Noha magam, e sorok írója Misima-rajongó vagyok, az író nyilvánvaló ma-

zochizmusával – mely a halálra nyilazott Szent Sebestyén szerepének idealizá-

lásától a szamurájkarddal („hosszú kés”-sel) elkövetett öngyilkosságig nyomon 

követhet� pályáján – nem tudok azonosulni. Ehelyett inkább felhívnám a nyájas 

olvasó fi gyelmét Richard von Krafft-Ebing Psychopatia Sexualis cím� könyvére, 

melyben az osztrák szerz� a szadizmus terminusát – evidensen – Sade márki, 

míg a mazochizmusét a galíciai zsidó Leopold von Sacher-Masoch nevéb�l 

kreálta.11 Az E. L. James révén divatba jött n�i mazochizmus apropóján nem 

illik megfeledkeznünk a 23 évesen – zsidó származása miatt – öngyilkosságot 

elkövet� Otto Weiningerr�l sem, aki Nem és jellem cím� könyvében a zsidó fajt 

alapvet�en „n�i faj”-nak nevezte – ezzel kiérdemelve még Adolf Hitler legna-

gyobb elismerését is.12

3. A  Sade márkiné szerz�je jó érzékkel felismerte, hogy az isteni márki 

életm�ve köztes helyet foglal el a felvilágosodás és a romantika közötti átme-

neti id�szakban. A darabhoz írt utószóban fogalmazta meg Misima, mi szolgált 

számára motivációként Sade márki történetének újrafogalmazásakor:

„Amikor elolvastam Tatsuhiko Shibusawa könyvét, A  Sade márki életét, 

íróként a leginkább az a rejtély keltette föl az érdekl�désemet, hogy miután 

Sade márkiné a hosszú börtönévek alatt végig h�séges maradt, miért hagyta 

el férjét, amikor kiszabadult. Ez a rejtély szolgált kiindulópontként a színdara-

bomhoz, amelyben kísérletet teszek az ésszer� megoldás megtalálására. Biz-

tos voltam benne, hogy az emberi természet valami teljesen érthetetlen, mégis 

teljesen hihet� vonása húzódik e rejtély mögött, és ebben a vonatkoztatási 

rendszerben akartam vizsgálni Sade-ot.”

A dráma három felvonása b�velkedik a meglep� fordulatokban, talán va-

lóban a legfurcsább – történetileg is hiteles – fordulat a márki feleségének, 

Renée-nek a döntése, aki éppen a francia forradalom kirobbanása után pár 

hónappal, vagyis az általa sem elutasított, keresztény értékrendet provokáló, 

s�t megvet� erkölcsiség törvényenkívüliségének megsz�nésekor (hiszen Sade 

10 Scott Strokes, i. m., 187.
11 Krafft-Ebing, Richard von, Psychopatia Sexualis (els� kiadás: Bécs, 1886)
12 Weininger, Otto, Nem és jellem, (ford.) Dávid Andrea, Debrecen, Kvintesszencia, 2010 (Wei-

ninger prognózisának és diagnózisának hitelességét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 

hogy Izrael állam egyik szimbóluma, vagyis legismertebb személyisége a Dana International 

m�vésznev� transzvesztita. Az elmúlt tíz évben már felt�nt az utánpótlás, az új (Dávid-)csil-

lag, Uriel Yekutiel is.)
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márki is a forradalom kitörése után került szabadlábra pár hónapra) dönt úgy, 

hogy zárdába vonul. Mindebben persze érezhet� Jukio Misima antikommu-

nista értékrendje is, de a színm� azzal indokolja Renée döntését, hogy a férje 

börtönb�l neki eljuttatott írásai közül véletlenül éppen a Justine és Juliette 

történetét13 olvasta el, és rádöbbent, hogy a férjét elcsábító, szadista húga szol-

gálhatott mintaképül a „b�n virágzásá”-t megtestesít� Juliette alakjának meg-

formálása során, míg önmagára az erkölcsös (mazochista) Justine-ben ismert.

A felvilágosodás dialektikájában (1944) Max Horkheimer és Theodor Ador-

no külön fejezetet szenteltek Sade márki Juliette cím� regényének, melyben 

felismerni vélték, hogy a felvilágosodás erkölcsiségének radikalizálásában már 

ott rejlik a (liberál)fasizmus el�képe:

„Juliette, némileg hasonlóan a Veszedelmes viszonyok Merteuil márkinéjá-

hoz, pszichológiai kifejezéssel élve nem a szublimálatlan vagy regrediált libidót 

testesíti meg, hanem a regresszió felett érzett intellektuális örömöt, az amor 

intellectualis diabolit, azt a kéjes érzést, hogy a civilizációt a saját fegyvereivel 

gy�zi le.”14

Misima színm�vében a márki sógorn�je, Anne – aki a darab fi kciója szerint 

Juliette mintájául szolgált – többször fens�bbségen kioktatja n�vérét, Renée-t 

(Justine) a boldogság mibenlétét illet�en, különösen a márkival Velencében 

töltött napok emlékét fel-felemlegetve,15 hogy „[a] lelkiismeretfurdalás-mentes-

ség a formalizált ész számára éppoly lényeges, mint a mentesség a szeretett�l 

vagy a gy�lölett�l”.16 Ezen a ponton lép egymással folytonosságba Sade márki 

és Nietzsche fi lozófi ája: az „Élj veszélyesen!” jelmondatának szellemében. Misi-

ma, túl jón és rosszon, elég kegyetlen ahhoz, hogy a testvéri szeretet mögött 

bujkáló részvétr�l is lemondjon a drámája h�sn�inek viszonyában – mind-

azonáltal Anne sokkal kevésbé kidolgozott (ha úgy tetszik, naivabb) karaktere 

a színm�nek, mint Renée: a harmadik felvonásban ugyan igyekszik megalázni 

n�vérét, hogy neki megadatott az a röpke boldogság a márkival, amelyet a 

márkiné sohasem tapasztalhatott meg, de Misima mégis a mazochizmust, 

a  szenvedés fi lozófi áját teszi meg f� témájává, ha úgy tetszik, nála Justine 

( Renée) mondja ki Juliette szavait: nem azért várt hosszú évekig a betelje-

sülésre, „mintha szükséges volna”, hogy saját gondolkodását megszilárdítsa, 

vagy hogy másokat meggy�zzön.17 Ahogy Nietzsche írja egy helyütt, Renée is 

mitikus, metafi zikai jelentést tulajdonít az élvezetnek a második felvonásban 

anyjával folytatott vitájában:

„A szégyen gödrének mélyén még az emberi együttérzés sem marad élet-

ben. Az együttérzés olyan tiszta víz, mely a felszínen lebeg. De amikor az el-

13 Magyarul: Sade márki: Justine avagy az erény meghurcoltatása, (ford.) Vargyas Zoltán, Sze-

ged, Lazi, 2001; Sade márki: Juliette avagy a b�n virágzása, (ford.) Sóvágó Katalin, Szeged, 

Lazi, 2002
14 Horkheimer, Max�–�Adorno, Theodor: A felvilágosodás dialketikája, (ford.) Mesterházi Miklós, 

Budapest, Atlantisz, 2011, 122.
15 Misima drámája els� felvonásának csattanója, hogy Sade márki a törvény hatalma el�li buj-

kálása során feleségének húgával töltött „mézesheteket” az itáliai városban.
16 Horkheimer–Adorno, i. m., 123.
17 Vö. uo. 133.
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ménk zavaros, felkavarodik az üledék a gödör fenekér�l, és a víz is zavarossá 

válik. (…) [Sade márki] nem gazember. Küszöb jómagam és a lehetetlen között, 

s�t talán jómagam és Isten között. Olyan küszöb, amit sáros és tövisekt�l vérz� 

lábak piszkoltak be. (…) � galamb, és nem oroszlán. Kis, fehér, aranyszirmú 

virág, nem mérges gomba. Bárki megvadulna attól, ha egy galambot vagy egy 

virágszálat látna ostort csattogtatni. (…) A négy évvel ezel�tti karácsonyon elha-

tároztam, hogy megpróbálom megérteni és megvédeni �t. Rájöttem, nem elég, 

ha csupán mankóként segítem. Nekem kellett meggyógyulnom, mert g�gössé 

tett, hogy olyan h�séges feleségnek képzeltem magam, aki még a börtönb�l 

is megszökteti férjét. (…) Azért emlegetem még mindig a h�ségemet, anyám, 

mert megszabadultam attól a rabigától, amit ez a szó általában jelent. Az óta a 

rémületes éjszaka óta megtisztultam a h�séges feleség g�gjét�l.”

Renée mintegy rehabilitálja a Juliette által megvetett polgári szerelmet, 

a humánus szenvedélyt. „A szerelemben az élvezet összekapcsolódott annak az 

embernek az istenítésével, aki az élvezetet biztosította”, a szerelmes n� „határ-

talan csodálatában a n� tényleges szolgasága dics�ül meg újra és újra”.18 Renée 

anyjának tett iménti vallomását annak az éjszakának a leleplez�dése kapcsán 

fogalmazta meg, amikor részt vett férje egyik szeánszán, ahol is összevert, fel-

függesztett testét egy lakáj tisztogatta meg nyelvével a vért�l és a spermától. 

Így Misima drámájában a f�szerepl� egészen közel kerül a romantikus szerelem 

„veszedelmes metafi zikájá”-hoz,19 vagyis a japán író úgymond (vissza- vagy el�-)

romantizálja Sade márki fi lozófi áját. A francia forradalom marseilles-i forgatagá-

ban halálra taposott (önmagát vén kurtizánnak álcázó, bár arisztokrata) Simiane 

bárón� penthesileiai (Kleist) elveit leszámítva, a dráma n�alakjai nem kerülnek 

közel Nietzsche kegyetlen gyönyörének gyakorlásához, amely „eszközeit tekintve 

nem egyéb, mint a nemek között dúló háború, alapját tekintve a nemek halálos 

gy�lölsége! A hím és n�stény esetében – tanítja a zoológia – a »szerelem« vagy 

nemi vonzalom eredend�en és túlnyomórészt »szadisztikus«; a fájdalomokozás 

kétségtelenül hozzátartozik; ugyanolyan kegyetlen, mint az éhség.”20 Misima 

konzervatív világképében a kegyetlenség alapvet�en a férfi  privilégiuma marad 

(korántsem véletlen, hogy a dráma lezárásában Renée férje kiszabadulásának 

pillanatában, a szabadosság lehet�sége helyett zárdába vonul).

4. A  drámában – Laclos Veszedelmes viszonyok cím� regényére is utal-

tunk – nem elhanyagolható a levelek szerepe. Mivel a színházban megszólal-

tatott szöveg minimalizálja az írott levél médiumának terét, ezért minden al-

kalommal szóban összefoglalt változatát ismerhetjük meg csupán a leveleknek 

– mindenekel�tt Sade márki börtönb�l írt leveleinek (a dráma kontextusából 

adódóan a tekintélyes méret� levelezésb�l csupán a feleséghez és az anyóshoz 

címzett sorok kerülnek szóba a színm�ben).

Érdemes lenne elid�zni az anyós, Montreuil az els� felvonásban, a márki ki-

szabadításának céljával írt három levelénél, melyeket aztán – a dráma egyik for-

18 Uo. 136–137.
19 Sade, Marquis de: Juliette, (ford.) Ludassy Mária, in: A francia felvilágosodás morálfi lozófi ája, 

Budapest, Gondolat, 1975, 710.
20 idézi: Horkheimer–Adorno, i. m., 144.
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dulataként – visszavon újabb üzenetek révén, de ezúttal Sade márki postájának 

a színm�ben említett darabjaival foglalkozunk részletesebben. Kovács Ilona ér-

deme, hogy 2011-ben magyar nyelven is napvilágot látott a márki levelezése,21 

vagyis történeti összevetésekre is nyílik alkalmunk. „Sade-nak a feleségéhez, 

szerelmeihez, barátaihoz és a hatalom képvisel�ihez írott leveleit, noha nincse-

nek híján a hízelgésnek, a manipulációnak és az intrikának – írja Kovács Ilona a 

könyv fülszövegében –, nehéz a francia irodalom kifi nomult levélírói hagyomá-

nyába illeszteni, mivel indulatai minduntalan szétfeszítik a stiláris konvenciókat. 

Átkozódik és siránkozik, fenyeget�zik és színlel: levelei a drámai önigazolás és 

kétségbeesett provokáció kényszerér�l tanúskodnak, az élet helyébe lép� írás 

automatizmusáról, de legalább annyira a hatalom természetér�l is, amely m�-

veinek kiadóit még az 1950-es években is börtönnel fenyegette.”

Miel�tt vetünk néhány pillantást Sade márki valódi leveleire, röviden ér-

demes áttekinteni csavarosan változó szerepüket Misima színm�vében, aki 

minden bizonnyal francia nyelven maga is lapozgatta a Justine szerz�jének 

levelezését. A második felvonásban, az anya és lánya párbeszédében egyaránt 

felt�nik a levelek tartalmi elemei közül a megtérés színlelése, a  féltékenység 

és h�ség közti játék, a  bosszúszomj és a házastársak elválasztásában rejl� 

potenciál arra, hogy a levelekben az (elzárt) férj csakis h�séges maradhat fe-

leségéhez:

„Renée: A hit reménye már halványan pislákolt egy-egy levelében.

Montreuil: De a következ� levélben már öngyilkossággal fog fenyeget�zni, 

és ami utána jön, abban már engem fog számítónak és csalónak nevezni. Is-

merem már minden trükkjét.

(…)

Montreuil: Természetesen, amikor egyedül ül a börtöncellájában, akkor 

könnyes és érzelg�s szerelmes szavakkal teli leveleket ír magának. Esküdözik, 

hogy örökké h�séges lesz magához. De ezek az ígéretek csak a leveleiben 

léteznek. Mit gondol, mi lesz az els� dolga, ha kiszabadul? Nem lehet annyira 

vak, hogy ezt nem tudja.

(…)

Renée: Levelezni fogok vele és minden adandó alkalommal meglátogatom.

(…)

Montreuil: Most a férjén a sor, hogy féltékeny legyen. Nem küldött-e néhány 

borzalmas levelet, amikor azt hitte, maga h�tlenné vált? Azokat a leveleket 

gyönyörrel olvashatja, magában mosolyogva…”

Majd a harmadik felvonásban, a  történelem kerekének megfordulásakor 

a korábbi gonosz anyós, Montreuil spekulál arról, hogy talán a márki mégis 

�szinte volt, amikor a – bosszúból �t börtönbe zárató – n�személynek a forra-

dalmárok segítségét ígérte egyik levelében:

„Tudja, mennyire �szintén meghatott Alphonse múlt heti levele. Most, hogy 

végre bármelyik pillanatban szabad lehet, mindent megbocsát talán még ne-

kem is. A börtönben mindenféle forradalmárokkal összebarátkozott, és meg-

ígérte, ha bármilyen bonyodalomba keverednék, szólni fog az érdekemben.”

21 Sade, Marquis de: Börtönévek. Levelek, naplók, írások a fogság éveib�l, (ford., szerk.) Ko-

vács Ilona, Budapest, Qadmon, 2011
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A fi lológiailag is pontosan lábjegyzetelt levelezés alátámasztja, hogy a japán 

író valóban törekedett a történeti hitelességre színm�ve írása során. A Mont-

reuil márkiné mesterkedése folytán 1777–1784-ig a vincennes-i börtönben 

töltött évek alatt Sade legtöbb és leghosszabb leveleit feleségéhez címezte, 

melyekben a n�t id�nként letegezi, majd magázza, és némileg furcsán soha-

sem szerelmének, hanem rendre „barátné”-jának szólítja, miközben anyósát 

folyamatosan szidalmazza; és a nejének írt sirámok mellett levelezésben áll 

egyéb hölgyekkel is (Rousset kisasszonnyal, a holland királyn� udvarhölgyével):

„Ó, drága barátném – írja Renée-nek els� levelében –, mikor ér véget az én 

iszonyatos állapotom? Nagy Isten, mikor engednek ki ebb�l a sírgödörb�l, ahová 

élve temettek el? Semmi sem fogható az én sorsom szörny�ségéhez! (…) Csak 

a könnyeim és a jajgatásaim szólnak értem, de nincs senki, aki meghallaná…

Hová t�nt az az id�, amikor az én drága barátném velem sírt és jajgatott?”22

A hang és a leírt szöveg színpadi felolvasásának legmarkánsabb példája, 

és sok elméleti értelmezési irány felé nyitja meg a darabot a Renée-hez kés�n, 

már a márki újabb letartóztatása után eljutó bírósági felmentés megszólaltatá-

sának jelenete a második felvonásban.

5. Az európai kontextus néhány jellegzetességének felvázolása után ér-

demes kicsit részletesebben is foglalkoznunk Jukio Misima színm�vének 

dramaturgiai fogásaival és szövegének jellegzetesen keleti poétikai-retorikai 

felépítésével.

Talán azok az olvasók és színházlátogatók, akik még nem találkoztak a 

darabbal (illend�!), megbocsátják, ha a háromfelvonásos színm� dramaturgiá-

jának izgalmas fordulatait röviden felvázolom (Misima „krimi-dráma”íróként is 

nevet szerzett magának, vagyis foglalkoztatták a színm�vek cselekményének 

el�re ki nem számítható történései). Hogy a darab összes (n�i) szerepl�je ra-

jong az isteni márkiért, az evidens minden megnyilatkozásból – csupán a tár-

sadalmi konvenciók késztetnek egyes karaktereket álszent mesterkedésre. Az 

els� felvonás lezárásának meglepetése, hogy Madame de Montreuil miután 

– elvileg lánya kérésére – egy úgymond rossz és egy jó erkölcs� hölgy segít-

ségét kéri a márki szabadlábra helyezése ügyében, végül radikálisan átértékeli 

tennivalóját. Amikor kiderül, hogy veje a fi atalabbik lányát, Anne-t is b�vkörébe 

vonta, vagyis velencei bujkálása során elcsábította, inkább a királyi család iva-

dékának bebörtönöztetése mellett dönt. A második felvonásban aztán leleple-

z�dik, hogy a tiszta erkölcs�nek hitt Renée, Sade márkiné, aki csupán a hitvesi 

h�ség elve miatt maradt férje mellett, maga is részt vett (néhányszor) a márki 

szado-mazochista szeánszain, és anyja arcára pirítja egész életét boldogtalan-

ná tev� hazug prüdériáját. Míg a lezáró, harmadik felvonásban a bebörtönzött 

férjére évtizedeken keresztül várakozó asszony a francia forradalom kitörése 

utáni hónapokban, ahelyett hogy átengedné magát a kicsapongás szabaddá 

vált élvezeteinek, a zárdába vonulás mellett dönt. Misima színm�vének mind-

három felvonása meghazudtolja tehát az olvasó/néz� elvárásait, ami – még a 

Sade márki életrajzában többé-kevésbé járatos – befogadó számára is izgal-

massá teszi a zseniális dramaturgiai fordulatokat.

22 Sade, Marquis de, i. m., 31.
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Hasonlóképpen izgalmas a szöveg retorikája, bonyolult metaforaszerkezetei, 

melyek a jellegzetesen ázsiai, japán ízlésvilág megnyilvánulásaiként az európai 

befogadót (saját) idegenségének tapasztatával szembesítik. A második felvonás-

ban Renée briliáns allegóriát épít föl a szerelemr�l és annak lehetetlenségér�l:

„Gyalázatos vágyak lobbannak fel benne, ahogy egy ló tapossa szét a patái-

val a tiszta jégkristályt. Mindig az el�írt szertartást követi: lábával bezúzza a 

h�vös reggeli pocsolyát fed� jeget, és a koszos vizet szenteli föl. A kurtizánok 

és koldusasszonyok egy pillanatra szentekké válnak, hogy azután megkor-

bácsolhassa �ket. De a következ� pillanatban megtörik a varázslat, elzavarja 

ezeket a szerencsétlen n�ket, kidobja �ket… Végül visszatér hozzám, mivel 

senki mást nem képes elönteni a nagylelk�ség édességével, ami felgyülemlik 

benne ezekben a buja pillanatokban, és fürdet a szerelemben. Nekem gy�jtö-

geti fáradhatatlanul a gyöngédség mézét a káprázó napfényben, aztán elhozza 

h�vös, sötét fészkembe, ahol várom, és nekem ajándékozza. A gyönyör szor-

galmas méhecskéje. A vérvörös virágokat, melyek a mézet termik, biztosan 

nem szereti. Felszenteli és meggyalázza �ket, melynek esszenciája a méz. (…) 

Ez minden. Maga szégyenteljes bánásmódról beszél, de ez valójában azt jelen-

ti, amit éppen kifejtettem.”

A  szövegrészlet játszik a „jégkristály”, a  „h�vös sötétség” és a „napfény”; 

a „koszos” és a „szent”-elt víz oppozíciójával, melyet a szerelem „fürdetés”-ével 

igyekszik semlegesíteni – így a „varázslat”, a (fi ktív) szerelem metafi zikai rangra 

tesz szert Renée képzeletében: de a dühösen trappoló (vad)„ló” a gyönyöröket 

gy�jt� „méhecske”-ként is mégiscsak megmarad a „vérvörös virágok” hódoló-

jának (itt a szerz� visszautal a szöveg egy korábbi részének „vérnarancs”-meta-

forájára: „Vérnarancsok ezek a gyümölcsök, és e vörös vér a márki minden 

hajszálerében ott csordogál” – jelenti ki Saint-Fond az els� felvonásban a márki 

arisztokrata származására utalva).

Némileg elkalandozva abba az irányba, hogy a Madame de Sade hamarabb 

jelent meg angol fordításban, mint japánul, hiszen Misimának mindig is ambí-

ciója volt a külföldi siker, a második felvonásban pikánsan – bár magyar fordí-

tásban nem visszaadható módon – az angol God/dog anagrammával is eljátszik 

a kicsapongó, Sade fi lozófi ájához legközelebb álló (már Nietzsche sokak által 

vitatott nézeteit is érint�) Saint-Fond szólama:

„Saint-Fond: (…) Ha fokozatosan egyre több és több pikantériát keres valaki 

a gyönyörben, eszébe jutnak gyermekkorának élvezettel teli sérelmei, és be-

csapva érzi magát, ha valaki nem bántalmazza. Ezért ad olyan izgalmat az em-

bernek, ha valamely láthatatlan hatalmat provokálhat és haragra gerjeszthet. 

De a szentség lusta kutya. Miközben elnyújtózik a napon, hogy lustálkodjon, 

ráncigálhatod a farkát vagy a bajuszát, még a szemét sem fogja kinyitni, nem-

hogy ugatna.

Montreuil: Értsem úgy, hogy maga szerint Isten egy lusta kutya?

Saint-Fond: Igen, megvénült.”

Jukio Misima nyelvi zsenialitásának talán egyik legszebb példája, mely 

méltó lezárása a drámájához f�zött töredékes széljegyzeteknek, Renée egyik 

monologikussá váló eszmefuttatása az isteni márki különcségeir�l:

„Emlékszem például, hogy normandiai mézesheteinken Alphonse megál-

líttatta a hintónkat egy liliommez� közepén és egy hordó vörösbort rendelt, 
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hogy a virágok tölcsérébe öntsék, mert – mint mondta – részeg liliomokra vá-

gyott. Elb�völten fi gyelte, ahogy a bor vörös cseppjei csordogálnak a fehér 

virágszirmokon (…) Vagy megint máskor, vadászatról hazatér�ben, szintén La 

Coste-ban, puszta kézzel tépte ki annak a fehér nyúlnak a szívét a vérben úszó 

tetemb�l, melyet maga l�tt le. Gyönyörködve mosolygott rám, és kijelentette, 

hogy minden szerelmes szív egyforma, még egy nyúlé is. (…) Úgy gondoltam, 

ezek az esetek szeszélyes különcködések, de mostanra sorozatossá váltak, és 

mindegyiknek sajátos jelentése lett.”

A  „sajátos jelentés” felfedezését az író az olvasói sejtelemre bízza, mind-

azonáltal a fehér és vörös (bor, vér) szín ellenpontozó szerkezete (talán politikai 

kontextustól sem mentesen) és a „méz” említése folytonosságba lép a korábban 

értelmezett szövegrészekkel. A  liliom, a bor és a vér(ontás) képei pedig bele-

illeszkednek Misima életm�vébe – az asszociációk révén kapcsolatba hozhatóak 

a jellegzetesen európai, görög Dionüszosz istennel, és ez sajátos módon keve-

redik a szerz� korpuszában a japán nacionalizmust szimbolizáló (cseresznye)

virágzással és a szamurájok önkíméletet nem ismer� véres öntudatával.


