
Volt egy pillanat ebben az előadásban, amit
nagyon szerettem. A második rész eleje táján
Lukáts Andor a színpad jobb oldalán, a zölden
világoló akvárium alatt ül sötétben, az üres
lakásban; kintről behal-latszik valami világvárosi
zajzene (Mártha István), ami a felvonásközökben
játszott Tom Waits-zenék párja, egyenes folytatása
(pálya-udvar, autócsikorgás, stadionmoraj,
motyogott szavak). Lukáts ül a sötétben és nem
gondol semmire. Vagy tűnődik - de nem is tűnődik,
ha-nem réved -, iszonyatosan töri a fejét valamin,
amire nincs felelet, háttérben az a „révedőzene",
ahogyan magamban elneveztem; szürke téli es-
ték borzongatóan csikorgó utcazaja.

Később, amikor félmeztelenre vetkőzik,
hogy előre megfontolt dühvel szétverje a
lakást, nyilván Céliméne szolgájába kell
ütköznie (dühe voltaképpeni tárgya, Céliméne
helyett), akinek kezében a tejesibrikből
menekülés közben kilötykölődik a tej, és
Alceste arra eszméi gyilkos mozdulata közben,
hogy a bárpultnak szorított rémült szolgára
emeli a porszívócsövet - a kép dinamikája
leginkább Max Ernst metszetkollázsaira
emlékeztetett -, mintha álomból ébred-ne.
Ugyanez megismétlődik, amikor Alceste
szolgája kezd félmeztelenre vetkőzni az
ominózus levelet keresve. - Mit csinálsz? -
kérdi rémülten és dühösen tőle a félmeztelen
Alceste; mintha tükörben látná önnön
értelmetlenségét, révületét.

Egész sereg mikrorealitás vezet a leszerelt
porszívócsőig. A porszívó azért került a színre,
hogy a kép elején egy búcsú erejéig feltűnt
álarcosok után fel lehessen takarítani. S ahogy
a szódásszifon hörög, a porszívógép is
egykedvű-en zúg, valamint felszörcsög a
kávéfőző automata.

Alceste az előadás eleje táján egy gyufásska-
tulyát vág a barátjához. Gyerekes dühében, ön-
tudatlanul, hisz nem gondolhatja, hogy óriási se-
bet tud ütni a zörgő doboz.

Számosan kiskanállal kapargatnak valami
müzliszerű (nyilván nagyon egészséges és kor-
szerű) ételt öblös, fehér ázsiai tálkák aljáról.
Köz-ben beszélnek is, és a kiskanállal
hadonász-nak.

Alceste szánalmas, kimerült gesztussal pénz-
érmét ráz ki a cipőjéből (lyukas a zsebe?).

A hatalmas hodályt egy sarokban álló, folyton
izzó fűtőspirál próbálja meg, ha nem is befűteni,
de legalább jelezni, hogy kísérlet történik rá.

Két ajtófélfa között irreálisan keskeny tükör.
De idetartozik Törköly Levente (Baszk, Céli-

méne inasa) Satie-szerű improvizatív zongora-
játéka a háttérből. Valósággal vegetatív lenyo-
matot kapunk egy életformáról - az embergyű-
lölő irracionális dühei csak ebből a pontos maga-
feledtségből értelmezhetők.

Lukáts Andor nem tudja, mi történik vele. Va-
lami előtt áll: türelmetlensége a stuporhoz ha

sonlatos állapotokkal váltakozik: nem csupán
azért ül a nézők között, mert ő „egy miközülünk",
hanem azért is, mert „néz". Nézései drámai ala-
kításának egyenrangú szerepformálói. Kilép a
verbalitásból, képekben éli meg, ami történik
ve-
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le. Persze hogy irritálja minden szóbeliség - a
szó árulás. Amikor Oronte szattyánbőr dosszié-
jában kényeskedve lapozgat, nem is az ingerli,
hogy rossz verset fog hallani, hanem az, hogy
valaki még egyáltalán versírással foglalkozik,
amikor a döntő kérdésre nincs felelet, sőt, azt
sem lehet biztosan tudni, hogy mi is ez a kérdés.
Porszívócsővel a kezében Andor engem egy ret-
tegő-szorongó elmebetegre emlékeztetett. Az
apámra.
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Zengő érc vagyok és pengő cimbalom!
Rohadjon meg mindenki. Gyűlöllek.

Esterházy Péter: A szív segédigéi

Nincs bennem szeretet.
Kertész Imre: Jegyzőkönyv

Amikor a Moliére halálának háromszázadik
évfordulójáról megemlékező angol Nemzeti
Színház 1973-ban műsorra tűzte A
mizantrópot, az új fordítás és az előadás a
darab cselekményét az
ősbemutatónál háromszáz évvel későbbre,
1966-ba helyezte át.

Hasonló dolog történik Ascher Tamás kapos-
vári Mizantrópjában is. Az előadás nem a jelen
vagy a múlt, hanem a félmúlt dimenzióját idézi. A
darab elején Philinte (Znamenák István) és Al-
ceste (Lukáts Andor) vastag talpú szódásüveg-
ből spricceli poharába a vizet. Az első részt záró
konfettis, szerpentines, lampionos házibuli-jele-
net után Éliante (Nagy Mária) szovjet Rakéta
porszívóval takarítja ki a hallt. A második részben
gőzokádó kávéfőző okoz kis zavart. A kellékek
egy része mellett ezt a félmúltat jelöli Khell Zsolt
díszlete is. A színpadkép tágas és magas nagy-
városi lakás hallja, szürkére koszolódott falakkal
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