
hogy egyetemessé és nemzetközivé bő-
vítse a történetet. A színpadképet a világ-
politikába ágyazza bele: bal oldalon egy
amerikai képzetet keltő felhőkarcoló ma-
gasodik, jobb oldalon pedig vélhetően a
Kreml bástyája áll. A szorgalmasan térülő-
forduló forgószínpad tetejére is jutott egy
épülethalmaz: kivehetők a washingtoni Fe-
hér Ház, a Big Ben, a Szpasszkaja Basnya
és (szerintem) a San Francisco-i gúla alakú
felhőkarcoló vonalai. Ez a kusza városkép-
montázs gondolatilag lehet erős, de nyo-
masztó súllyal nehezedik azokra a jelene-
tekre, amelyek János lakásában játszódnak.

Zilahy írásművészete nem lebecsülen-
dő. Az író különösen akkor van elemében,
mikor a középosztály életét viszi színre. A
tizenkettedik órának is azok a legjobb ré-
szei, melyek János otthonában játszódnak, s
az elszegényedő polgárcsaládot mutatják be
hangulatosan, érzékenyen, ügyesen szer-
kesztett jelenetekben és jól megírt dialógu-
sokban. Kár, hogy ezeket a képeket valóság-
gal agyonnyomja a tetejükre tuszkolt díszlet.
Molnár Gabriella jelmezei sem kötődnek
szorosan a harmincas évekhez, szerény sem-
legességükkel a kortalanság irányába
mutat-nak. (Ennek ugyan ellentmond, hogy
kellék-ként belép a játékba Az Est című
lap.)

Az alakításokon alig akad ecsetelnivaló. A
főszerepet játszó Barbinek Péter annak esik
áldozatul, hogy az előadásnak nincs hozzá-
fűznivalója a próféta eszméihez. Ezért a hős
nem kap előjelet, Barbinek se pozitívnak, se
negatívnak nem mutatja, szinte kizárólag a
szövegmondásra szorítkozik. Figurák nem-
igen születnek a színpadon (hacsak nem a
királyé, akinek szerepében a narancssárga
parókás Nagy Attila ide nem illő poénokkal,
néhány kabarégeggel próbálja
nyomatékosítani a jelenlétét). Némelyek a
felmondáson kívül sablont is hoznak,
Lengyel János az elmeorvos szerepében
például a lehető legelcsépeltebbet: tikkel a
szeme, és rángatózik a lába. Az
emberábrázolás hiányát az teszi különösen
feltűnővé, hogy egy-két kisebb szerepben
akad olyan játszó személy, aki rövidke
szerepét átgondolva és túlhaladva belső
életet is él. Ambrus Asma mutatja ennek
jeleit János kislányának szerepében, s
legfőképpen Orth Mihály (István, János öccse)
és Gulyás Zoltán (Ápoló) jellemformáló
igyekezete kelt némi melegséget a nézőben.

Zilahy Lajos: A tizenkettedik óra (kecskeméti
Katona József Színház)

Díszlet: Neogrády Antal m. v. Jelmez: Molnár
Gabriella m. v. Szcenikus: Vujovich György.
Rendezte: Lendvay Ferenc.

Szereplők: Barbinek Péter, Ambrus Asma,
Kovács Gyula, Fabó Györgyi, Orth Mihály,
Nagy Attila, Csizmadia László, Sirkó László,
Csiszár Nándor, Pál Attila, Lengyel János, Kri-

zsik Alfonz, Szirmai Péter, Horváth Károly,
Viehmann Nóra, Latabár Árpád, Juhász Tibor,
Gulyás Zoltán, Szalma Sándor.

TARJÁN TAMÁS

Odi et amo

A mizantróp
a Katona József Színházban

Színházművészek esetében néha nem oly
szembetűnő az életmű teljesedése, ki-
épülése, mint más művészeti ágak képvi-
selőinél. Az író egymaga hajol a papír fö-
lé, a képzőművész a palettájával vagy a vé-
sőjével társaloghat, a filmrendező részint
utólag, a vágószoba félsötétjében dirigálja
alkotását. A színházi rendező, a színész, a
tervező - általában a színházi ember -
tevékenysége a társaké által virágzik vagy
hervad, törekvéseik együtt vagy egymás
ellen érvényesülnek, az előadás mindig
összjáték, melyben akár estéről estére is
másnak-másnak jut a legfontosabb szerep.

A Katona József Színház A mizantróp-
előadása, a Moliére-vígjáték vagy Moli

ére-tragédia megelevenítése már csak
azért is jelentős, mert valamennyi létre-
hozóját előbbre viszi, és jó irányba, a
pályáján. A fordítót, a dramaturgot, a
rendezőt, a címszereplőt, a mellékfigurá-
kat, a díszlet és a jelmez mesterét. Talán
még magát a halhatatlan Moliére-t is.

Székely Gábor nem először szembesíti a
közönséget az embergyűlölettel, illetve a
gyűlöletessé váló szerelemmel. A kettő
nem is esik messze egymástól, kiváltképp
A mizantrópban nem. Ezt a bemutatót -
távolabbi és ugyancsak fontos
előzményeket nem számítva - Shakespeare
Coriolanusához és Füst Milán
Catullusához kötik megtépett szálak. A
Molére-darab shakespeare-izált emelt-
séggel, súlyossággal jelenik meg a szín-
padon, és (ez a megírás korával is indo-
kolható) antikizáló végérvényességgel
szól a mű. Ha tetszik, 1666-ban - keletke-
zése idején - és 1988-ban - mostani pre-
mierje napján - is „latinosan". Tempera-
mentummal és bölcsességgel, retorikus

Moliére: A mizantróp (Katona József Színház). Cserhalmi György (Alceste) és Udvaros Dorottya (Céliméne)



pátosszal és a retorikus pátosz azonnali
eltagadásával.

A Coriolanust a közös főszereplő paran-
csolja vissza a színpadra, a Catullust egye-
bek mellett leginkább a díszlet. Ez utóbbi
Füst Milán darabjánál zegzugos, labirintu-
sos fal- és ajtórendszerből szerveződött,
koporsóbarna deszkák közé szorítva az
életre és halálra ítélt személyeket, akik
egymás fejét és szívét veszik. Moliérenek
ugyanez a diszletgondolkodás és
díszlettechnika maradt, világosabb ár-
nyalatban, olyan - verandára is emlékez-
tető - folyosórendszerrel, amelynek egy
ideig lényege, hogy az érkezők csak cik-
cakkosan, eleve már a normális emberi
lépést, járásmódot is megcsalva jöhet-nek,
jönnek vagy akarnak jönni abba a kietlen
díszterembe, emelvényesen-dobogósan
kerített, rideg szalonba, ahol a „nem és
nem!!!", az „igen és nem..." és a „lássuk a
medvét" szópárbajai elhangzanak. Ez a
lakhatatlan, kényelmetlen tér - Antal Csaba
munkája, mely iskolapéldája annak,
miként kell megérteni drámát és
rendezőjét - fokozatosan tágul, egyre na-
gyobb porondja az összecsapásoknak, és
mint tér, színházi térként végzi. „Színész
benne minden férfi és nő" - és Alcestenek,
az embergyűlölőnek éppen ebből van
elege fuldoklásig. Hiába finomkodnak a
bársonyfüggönyök, hiába hivalkodóan
teátrumi a világítás, ő nem dől be a meg-
játszásnak, a kellemkedésnek, a bohó-
cériának, az embervásárnak. Mennyi
kitűnőség! - és Alceste mégsem kitűnő.

Cserhalmi György mint Coriolanus a
pusztulásig utálta azt a Rómát, az Urbsot,
amely alantasságában, álomtalanságában,
félelmeiben méltatlan volt az ő Rómának
és csak Rómának becsületet akaró,
követelő tetteihez. Coriolanusnak nem
kellett Róma, és Rómának nem kel-lett
Coriolanus, pedig egymás nélkül senkik
és semmik voltak. Cserhalmi játssza a
mizantrópot is. A kivételes test- és moz-
gáskultúrájú színész jellemző módon a
legelőnytelenebb, legpasszívabb, leggro-
teszkebb testhelyzetekből, pozitúrákból
dörgi, suttogja vagy csupán gondolja
kimondatlanul átkait. Elhanyatlik, pad-
lóra kerül - többször is fekve gyújtogatja
a leengedett gyertyás csillár lángjait,
mintha egyetlen gyufaszáltól remélné,
hogy világosság lesz a földön. Ez a kény-
szerű elheverés a csavargó, a vándor, a
kivert és kóbor eb acsargó elpihenése. A
színésznek persze fektéből, félkönyéken,
összehúzott vállal, befelé sisteregve is
tudnia kell beszélni - mégis dicséretes,
hogy az általában nem az artikulációjáért

dicsért Cserhalmi szavai késdobálásával
érthetően és pontosan kimetszi magából
az emberiséget vagy az emberiségből
önmagát. A különböző szituációkban
Székely Gábor gyakorta viszi bele őt a
„félvisszákba": hátat fordít annak, amit
el kívánna hagyni, s egy megtört fordulat
mégis visszaperdíti egyetlen pillanatra.
Kiszorítottsága a beszorítottságban is jel-
ződik: ahogy összehúzza magán nemegy-
szer a kabátját, elbújna a jelmez, a viselet
mögött. Ne lásson, ne lássák.

A kutyahasonlat annyiban is érvényes,
hogy Cserhalmi Alceste-je mindenkit meg-
morog, megharap. Kiveszett belőle a csön-
desült, higgadt emberi beszédmód; vagy
ha mégis ezzel próbálkozik, rosszabbul jár
(és jár a környezete), mint ha szokásos
embergyűlölő indulatainak engedne. Evvel a
látszólagos monotóniával, a támadó és bí-
ráló viselkedés sztereotípiáival sikerül kife-
jezni, ami talán a legfontosabb a Moliére-
műben. Nem pusztán egy kivételes erköl-
csi érzékenységű férfi veti meg a züllött,
köpönyegforgató, etikailag elbambult kort
és világot, amelyben létezni kényszerül -
de ez a kor és világ vissza is hat rá. Nem
lehet védekezni a hatások ellen: a mizant-
róp könyörtelenségében is szegényesebb,
színtelenebb és főleg humortalanabb alak,
mint amilyen lehetne.

„Az emberiséget, hisz ember vagy, ne
vesd meg" - így József Attila. „Az embe-
riséget, hisz ember vagy, vesd meg" - így
Alceste, aki ugyan szeretné kivonni magát
a homo sapiens azon törzséből, amellyé
nemünk fejlett, csakhogy az ily magá-
nyos programok nevetségességbe és bol-
dogtalanságba fúlnak. Cserhalmi szélső-
ségek nélkül képes eljátszani a figura ab-
szolút szélsőségességét, és tud úgy
távoz-ni - elhagyva egyetlen lehetséges
szerelmét, aki viszontszereti őt -, hogy
mérhetetlenül szégyelljük magunkat,
amiért nem tartunk vele, s mérhetetlenül
örülünk, hogy ettől az alaktól
megszabadultunk. Nem egyszerű
szójáték: életkérdés, hogy az
embergyűlölő nem érti, miért gyűlölik őt
az emberek, mikor ő csak gyűlöli az
embereket.

A szerepformálás döntő mozzanata,
hogy Alceste - erre utalnak Cserhalmi
György palástolt fájdalmai és néha nem
palástolt szerelmi vallomásai Céliméne-
hez - nem alkalmas a kizárólagos gyűlö-
letre. Még mindig és még így is talál sze-
retnivalót. A gyűlölet filozófiájának
csődje a szeretés maradéka; és az élet
csődje a szeretés maradékának meg-
gyűlölése (a távozás). Vagyis előáll Caius
Valerius Catullus Odi et amoja, a Szere-
lem és gyűlölet: „Gyűlölök és szeretek.

Cserhalmi György és Máté Gábor (Philinte) A mizantrópban



Mért? Nem tudom én se, de érzem: I így
van ez, és a szívem élve keresztre feszít."
Alceste tudja, mért; s ő se szerencsésebb
ettől. Egy másik latin klasszikust híva
segítségül: a horatiusi exegi monumentum
az írói halhatatlanságnál jobban illenék az
egyszerre szeretek-gyűlölök érzés-
komplexum halhatatlanságára. Szerető és
gyűlölő énünk összebékíthetetlenségére.

Cserhalmi György Alceste-et játszik,
mégis a mai magyar szellemi és közélet
száz és száz alakját játssza. Azokat a gyű-
lölni tudó szeretni akarókat, akik a szó
különféle értelmei, jelentései szerint az
átmeneti vagy végleges távozás mellett
döntöttek. Cserhalmi Moliére-t játszik,
ám valahol (például) Latinovits Zoltánt,
Bódy Gábort is játszik. Negyvenévesen,
ereje teljében - kissé a rendező alakmá-
saként is - jellegzetes nemzedéki hős, egy
korábbi és egy következő generáció-nak
is médiuma. Olyan színpadi alak, akivel
többek lehettünk volna, s ettől úgy
megrémültünk, hogy minden erőnkkel
igyekeztünk: ő legyen kevesebb általunk.

Ahogy Cserhalmi pályagazdagodása,
úgy Székelyé is szembeszökő. Még akkor
is, ha gazdagodás helyett inkább a beve-
zetőben emlegetett teljesedést, kiépülést
kell mondanunk - mivel A mizantróp
egyes részeiben teoretikus tisztázásnak,
elvi eredménynek mutatkozik, s nem ma-
gával sodró előadásnak. Ez azonban csak
azokra a mozzanatokra vonatkozik, ame-
lyek nem voltak hajlandók beletörni az
eredetileg komédiára hangszerelt Moli-
ére-mű már régtől szokásos tragizálásába;
illetve ahol a legnagyobb erőfeszítések
ellenére sem szökött föl a tragikomikum.

A szerelem nélkülözhetetlensége és
elviselhetetlensége - a kettő együtt és
egyszerre - régi tárgya Székelynek. A
szerelem ára a teljes önfeladás, a teljesen
birtokolt másik ember érzelmi kiszolgál-
tatottságának, boldog védtelenségének
viszonzása. Oly fölemelő állapot, hogy az
már tűrhetetlen! A rendező a szerelmet
nem szűkíti nő és férfi kapcsolatára, noha
sokadszorra is abból indul ki. Nála a
létszerelem, a lét elviselése, a létezésnek
való önátadás is kérdéses, sőt az kérdéses
elsősorban. Az azonosulás, elviselés - és
a kiválás, tiltakozás bizonytalan határa.
Az egy-két bútordarabbal tagolt színpad,
illetve a színpadhoz képest a színpadpe-
rem emeltsége lehetővé is teszi számára,
hogy olyan mozgásokat koreografáljon,
amelyekben így vagy úgy mindenki
igyekszik elhatárolódni a másiktól. Az
elhatárolódás a figurák elvi-etikai
tartásától függet-lenül valamennyi
szereplőnek talán a

legfontosabb vágya. Senki nem fogad el
senkit, csupa Észak-fok vagy csupa Dél-
fok, csupa Titok, csupa Idegenség - csak
ez az én-ség legtöbbjüknél nem megy a
mizantropizmusig. Kényelmesebb formáit
választják az érzelmi és értelmi önvéde-
lemnek - már akinek egyáltalán futja erre
 ; az emberszeretetet, a játékot, a karrie-
rizmust, a cinizmust, az érdektelenséget.

A darab másik főalakja Céliméne, aki -
Udvaros Dorottya remek alakításában
 ideális tanuló is lehetne Alceste iskolá-
jában, csak éppen nem ide akar beirat-
kozni (és elképzelhető-e embergyűlölő
nő, női embergyűlölő?). Míg udvarlója,
szerelme a szívbéli puritanizmust, az
érzelmi remeteséget és - amíg türelme
engedi - az emóciókkal való józan gaz-
dálkodást választja, ő a saját szerethető-
ségét, a vérbeli asszonyi szerepjátszást
helyezi mindennek fölébe. Udvarost röp-
tetik mosolyai, grimaszai, gúnykacajai,
kézlegyintései, csakhogy Céliméne-je föl-
szárnyalni nem tud, mert övé a kisebb
igazság. Az az igazság, hogy - a legtöbb
embert, aki nem eleve a mennyei vagy po-
koli, de ebbe a tisztítótűzi régióba szüle-
tett, ugyanez jellemzi - az erkölcsi radi-
kalizmus helyett a még tisztességgel el-
lenőrzött, a kellő pillanatban lehetőleg
visszafogott erkölcsi játékot tegye min-
dennapjai mozgatójává, értelmévé. Udva-
rosnál kifénylik az a tulajdonság, amely
az embergyűlölőtől a legidegenebb: a
kacérság. Az igazi, vonzó, babonázó - és
gyűlöletes női praktika, test és lélek tán-
coltatása. A kétértelműség, mit az em-
bergyűlölő - tehát egyértelmű - férfi

Arsinoé: Bodnár Erika

még akkor sem képes tolerálni, ha ebbe
szerelmileg belehal. A toleranciaképesség,
illetve toleranciaképtelenség dolgában: a
kompromisszumkérdésben a belátás in-
kább Céliméne, mint Alceste oldalára von.

Székely a világ legszebb szerelmére:
erre a reménytelen párkapcsolatra viszi rá
a mű további jeleneteit, rétegeit. Néha
bizony untat, éppen mert elszakad a
meghatározó közegtől, emberi viszonytól,
sokszor viszont remekel, hiszen színészeit
új utak fölfedezésére serkenti. Balkay
Géza nem először, de véglegesen igazolja,
hogy a „nagy karakterek" inspirálják
igazán a tehetségét. Oronte, Alceste
ellenlábasa technikai értelemben, a ka-
binetalakítás tökélyében és virtuozitásá-
ban is ellentétezi a mogorva főhőst - mert
ő is meglehetősen mogorva, ha nem
dicsérik eléggé, és pillanatról pillanatra,
kaméleonkodva változik. A látványban is
szembekerül az „állandó ember" és az
„ingó ember". Balkay gondoskodik arról,
hogy az eredetileg vígjátéknak írott A
mizantróp, melyben Moliére mint színész
is tradicionálisan komikusra vette
Alceste-et, megőrizzen valamit, nem is
keveset, mulattató alaptermészetéből.
Székely tehát akként követte az
évszázadok folyamán általában mind
komorabb, komolyabb interpretálások
hagyományát, hogy nem gyűlölte meg a
darab vígjátéki elemeit.

Máté Gábor Philinte-je árnyékszerepi
mestermű. Alceste-nek is árnyéka,
Orontenak is árnyéka. Egyikhez sem
tartozik, s mindkettő őt veti. Kacajosan,
vihogva, szótlanul vagy saját magát
szembeköpve belemegy az önsemmítésbe.
Nem senki ő - olyan valaki, aki tud a
senkiségéről. S még azt is tudja, hogy csak
egy élete van, és innen nézve nem a
szerelem minősége számít, hanem az:
szert tesz-e a kívánt nőre vagy sem.
Rendezői szempontból az előadás
problematikus kérdései közé tartozik,
szabad-e ennyire elvenni a mérleg egyik
serpenyőjét (Philinte-et) a mérleg másik
serpenyőjétől (Alceste-től)? Valószínűleg
a szövegváltoztatásokkal is összefügg,
hogy a figura legbeszédesebb helyzete az
lett, amikor egy vita kellős közepén erre
is, arra is tekinget, mint a pártatlan
szurkoló, és alig észrevehetően nevet,
nevet, nevet.

Ahogy Oronte, illetve Philinte kapcso-
lódik (vagy nem kapcsolódik) a címsze-
replőhöz, úgy kapcsolódik (vagy nem
kapcsolódik) Arsinoé és Éliante Céli-
méne-hez. Bodnár Erikától már nemegyszer
láttunk olyan nőalakokat, akik ruházatuk
alatt jelképes vagy valóságos tőrt hordtak
rejtve. Nos, Arsinoé övén - melyet örö-
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mest megoldana egy férfi előtt - egész
tőrarzenál függ. Az embergyűlölőkből az
ilyen nők miatt lesz nőgyűlölő. Ami
Céliméne-nél az ujj köré csavarás filozó-
fiája (tényleg életprogram), az Arsinoénál
egy asszonyszörny (mellékesen sze-
rencsétlen nő) színjátéka. Alceste mind-
kettőn átlát. Nagy kár, hogy az utóbbin
jobban, mert így az előbbit büntetve ön-
magát bünteti. Bodnár Erika olyan, apró-
lékosan kidolgozott és ugyanakkor egy-
ségbe fogott, egyszerre vonzó és taszító,
mélyen szereptudó színésznőség közelébe
érkezett, ami a Corio lanustó l - és még
korábbról - más műveken át tisztán nyo-
mon követhető; s amit csak a túlcizellálás
(a túlfinomkodás) ronthat el.

A főiskolás Bertalan Ágnes (Éliante)
rajongóként kezdi, és árulóként fejezi be.
Elcsókolja azt a csókot, amit - ő is tudja -
soha nem lett volna szabad. Ő is elkövet
egy szeretet-szerelem indíttatású vétket,
amire a gyűlöletközpontú Alceste soha
nem lenne képes - mivel ő csak más vét-
keket tud. (A Katona József Színház évről
évre főszerepekben avat főiskolás
növendék színésznőket - vajon mi az oka,
hogy eddig sorra le kellett róluk
mondania a diploma megszerzése után?
Bertalan Ágnes máris „katonás".)

A mizantrópot legteljesebben Acaste és
Clitandre: Varga Zoltán és Bán János adja
vissza a komédiának. Varga szerzi a
nagyobb meglepetést, mert a néző már
pályakezdésekor hajlamos volt elköny-
velni őt volgai hajóvontatónak. Pipiskedő
széptevése Céliméne holdudvarában
bőségesen szerez mulatságot - és
megragad benne egy kevés a szenvedés-
ből, az értetlenségből. Bán János ezúttal
is gumiszínész, s ebben nem a hajigált

kezek-lábak az érdekesek, hanem az,
hogy testileg képes ábrázolni egy lelki-
szellemi fogyatékosságot: a mérhetetlen,
mégis számító ostobaságot.

Horváth Józsefnek (Du Bois), Hollósi
Frigyesnek (Basque) és a főiskolás Csen-
des Olivérnek (Tiszt) nincs miért hálál-
kodnia, hogy éppen ezt a szerepet kapta.
Csak hát ez az a megálmodott színház,
ahol öt mondatot is ötszáz mondatra
született színészek tolmácsolnak. Hor-
váth, aki medveként cammog be a szökdé-
cselő mókusvilágba; Hollósi, aki annyi
kis szolgában, inasban remekelt már,
hogy megérdemelne egy nagy szolgafő-
szerepet, és Csendes, akivel érdemes
megismerkedni, bár csak jön és megy.

Szakács Györgyi most azzal lep meg,
hogy jelmezei nem szolgálnak semmi-
féle meglepetéssel. Egyszerre klasszici-
záló és mai ruhákat várnánk; és sem ezek,
sem azok. A jelmez nem volt per-döntő
ebben az előadásban, „láthatatlanul" jó.
Valószínűleg Simon Zoltán zenei
összeállítása sem meghatározó. Annál
inkább Petri György igen jó fordításokat
kiszorító új magyarítása, melyet a mű-
sorfüzetben az előadás egyik bábája,
Fodor Géza dramaturg oly pontosan ele-
mez. Nem számolom a szótagszámot,
nem bírálom a rímtechnikát, nem védem
a nyelvünkre átültetett formahű Mizant-
rópokat ezzel a szabad és szabados variá-
cióval, modernné tett szöveggel szem-ben
- inkább az álmodott színház után
könyvkiadást is álmodok. Olyat, amely-
ben jut ötlet és papír - s kereslet - az
összes eddigi fordítás párhuzamos publi-
kálására (erről a darabról kivételesen van
önálló hazai esszékönyvünk); s mindjárt
hozzáfantaziálok például egy olyan Szent

ivánéji álom-kötetet, amelyben Arany
tökélye után Emőd György magyarításá-
nak replikái és más, még véglegesen el nem
készült fordítások véglegesen elkészült
mondatai is együtt szerepelhetnének.

Petri mai daccal és mai komolysággal
késelte a textust, nem ismert se Istent, se
alexandrint. Természetesen azért mert így
nyúlni a drámához, mert mindkettőt
ismeri. Ez az amorf és szabályozott, lí-
raiatlan és poétikus, archaizáló és avant-
gárd szöveg megfelelő, sőt kizárólagosan
szükséges alapanyaga az előadásnak. A
moliére-i eredetit nincs okunk számon
kérni. Nemcsak a Diákkönyvtár fogja
védelmezni (joggal) a hív tolmácsolást:
valószínűleg jövendő bemutatók sem
tudnak majd mit kezdeni ezzel a Szé-
kelynek kellő és a Katona József Szín-
háznak kellő átformálással.

Mit és kit gyűlöl az embergyűlölő?
Céliméne csak azért is megjátszott, hó-
doltató csapodárságát, Philinte hintapo-
litikáját, Oronte már-már zoológiai csú-
szómászóságát, Arsinoé férficombokba
nem mélyedhető méregfogát, Éliante
elgyöngülését, Acaste és Clitandre hím-
paródiáját, Du Bois, Basque és a Tiszt
mellékességét.

Képzeljük el, kik maradtak odakint.

Moliére: A mizantróp (Katona József Színház)
Fordította, átdolgozta: Petri György. A ver-

seket fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet: Antal
Csaba. Jelmez: Szakács Györgyi. Rendezte:
Székely Gábor.
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