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dék húzódik (ez egyike a lehetséges értelmezéseknek
a pszichológiai realizmuson belül, amely fordítva –
fia tal istenek, idôs földiek – ugyanúgy mûködhet, ta-
valy a Pesti Színházban láthattam egyébként egy ku-
darcos elôadásban).  

Mindez azonban – vagyis Jupiter fenti értelmezése
– spekuláció, mert nem ez az elôadás témája. Mindez
csak megtörténik, anélkül, hogy elemzés, az alkotói
és ezáltal a nézôi reflexió tárgyává válna – tétté –,
ahogy az idézett Gaál Gábor, e hajdani nagyszerû kri-
tikus fogalmaz: szellemtudományi cselekedetté.
Ahogy a másik isten, Merkur esetében sincs szó ön-
reflexióról: Karácsony Tamás akármelyik figurája le-
hetne a darabnak, isten, ember, báb, mert hiszen
annyit gondolkodik magáról – így van értelmezve a fi-
gura –, mint egy tárgy. 

Egy alászálló cinikus istenrôl elmélkedni méltó cél-
kitûzés lehetett volna az elôadás, az alkotók számára,
akik – s rajtuk keresztül a nézô – ezáltal önmagukkal
vethettek volna számot: saját életkorukkal, férfi/nô mi-
voltukkal, hitükkel akár, ha van nekik, vagy ha nincs,
hát a hiányával, szerelemhez, nôkhöz-férfiakhoz, sze-
xualitáshoz való viszonyukkal. Önelemzés nélkül – és
önelemzés tárgya lehetne éppen ez az isteni/földi ci-
nizmus, amivel de még mennyire hogy számot kelle-
ne vetni! – az elôadás nem juthat túl a jelenetrôl jele-
netre való araszoláson és a „kitalálásokon”, ötleteken.
Amiken, hangsúlyozom, lehet jól szórakozni, nevetni
is persze, hiszen Gothár-elôadást nézünk.

Itt bátorkodom felvetni: micsoda férfiszempont
uralja ezt az elôadást! A nô vagy 1. dísz és kellék, aki
testével ékíti a színpadot, ilyen a kórus, vagy 2. há-
zsártos feleség, mint Charis (Kovács Zsuzsanna),
vagy 3. egy öreg, fáradt férfi ropogós húsú rajongója
– természetesen átlátszó-áttetszô ruhában, testi lény,
ilyen Alkméné (Rácz Panni). Ha Alkméné gazdag
személyiségét, dilemmáit jobban el lehetne hinni, ta-
lán a nô mint emberi lény is esélyt kapna e színpa-
don. Nincsenek nôk a test és a házsárt között – tény-

leg így lenne? Ez az értelmezés meglehetôsen leegy-
szerûsítô, hogy ne mondjam: szexista. 

Az isten–ember–állat/tárgy hármasában – mert ez
utóbbi is megjelenik lassan a színen – a második fel-
vonás látványvilága a legárulkodóbb. A „tömeget” ve-
gyes lények alkotják: van itt papírmasé, bábfej, pusz-
tán testként használt (nôi) emberfigura az amatôr
színjátszás textil díszletvilágában, van madárijesztô –
a határok már egészen elmosódnak. Valami, amit le-
het nézni, ötletes, folyton átalakul, de értelmezni…? 

Sosias-Znamenák István remek játéka nyitja a da-
rabot – ô tényleg számot vet önmagával, és annyira el
van foglalva-telve magával és saját bajával (nem volt
ott a harcmezôn, amirôl most referálnia kell), hogy je-
lenlétének mindig van tartalma. Kocsis Pál lassan –
az elsô felvonást meglehetôsen kihagyva – eljut a két-
ségbeesésig, addig, hogy elveszíti szerelmét, megkér-
dôjelezheti a földi igazságos rendet, míg az istenek
nyugodtan – mintha mi sem történt volna, és tényleg:
mi sem történt számukra és ôbennük meg a nézôben
– visszatérnek oda, ahonnan jöttek. Nyomukban
Sosi asunk, elindul felfele a lépcsôn, aztán leül fél-
úton. Miért? Talán mert ô közelebb lenne az éghez?
Nem hiszem. Mindegy is: jól mutat ott, a záróképben. 

HEINRICH VON KLEIST: 
AMPHITRYON (Csiky Gergely Színház,
Kaposvár)

Fordította: Forgách András. Dramaturg: Morcsányi
Géza. Jelmez: Ignatovity Krisztina. Zene: Fekete
Gyula. Segédrendezô: Váradi Szabolcs. Díszlet-ren-
dezô: Gothár Péter.
Szereplôk: Kovács Zsolt, Karácsony Tamás, Kocsis
Pál, Znamenák István, Rácz Panni f. h., Kovács
Zsuzsanna.
Zenei közremûködô: Accord Quartett.

olière Mizantrópja, mint általában a remek mû -
vek, minden idôben rezonál a korra, de most

különösen telibe találja az értelmiség jelentôs hánya-
dában érezhetô akut kiábrándultságot. Napjaink pos-
ványos hazai közélete, amely messze alulmúlja a sok-
évi átlagot és az aktuális nemzetközi trendet, sokakból
kihozza az Alceste-et. Ennek a magatartásnak a fedô-

neve az embergyûlölet – valójában az értékek iránti
mélységesen humánus elkötelezettség. Kétségtelen,
hogy a szerteburjánzó alantasság megvetése egyes ér-
zékenyebb lelkekbôl kétségbeesést, dühöt, indulatot
vált ki – másokból esetleg cinizmust –, s az öngyötrô
letargiától a vagdalkozásig vagy az önkéntes számûze-
tésig sokféle mizantrópiára akad példa. Az pedig meg-
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ítélés dolga, hogy a társadalom hogyan fogadja az in-
tellektuális ítéletének és erkölcsi maximáinak hangot
adó,  „kellemetlennek” és „korszerûtlennek” ítélt em-
bert: a rajtakapottak feszélyezettségérzésével, a megtá-
madottak agresszivitásával vagy a vastag bôrû birtokon
belüliek fölényével. Fröcsög-e rá, vagy kineveti? Ettôl
függôen – vagy éppen függetlenül: a színrevivôk állás-
foglalásától – lehet a Molière „saját vérével írt” Alceste
tragikus vagy komikus figura. Esetleg tragikomikusan
ambivalens.

A Mizantrópot ma színre vinni mindenképpen mo-
rális állásfoglalás, nem egyszerûen esztétikai tett.
Bodolay Géza kecskeméti rendezésének tétjét jelzi,
hogy újrafordította – lényegében újraírta – a darabot.
Az eljárás hasonlít Parti Nagy Lajos több szerzô – köz-
tük Molière – „rovására” (vagy „javára” – nézôpont
kér dése) végzett csendestársi alkotó közremûködésé-
hez, amely lényegében önálló darabokat, partiádákat
eredményezett. (Érdekes, hogy Parti Nagy épp a leg-
jobb és legfontosabb Molière-t, a Mizantrópot hagyta
ki, amiben a megrendelô színházak konfliktuskerülô
magatartása gyanítható.) Bodolay formahû, gördülé-
keny és nyelvileg kortárs textust írt, amelyben a
„bankett-nyalizás”, az „Alceste kan-guru”, a „Faú-Efekt”,

a „párt urak bandája”, a „bértollnok”, a „keményen
megmondtam múltkor mindkét frakciónak” belesi-
mul a szövegkörnyezetbe. Naprakészen csak a szó-
használat aktuális – az általa körülírt szisztéma
molière-i és örök.

Az elôadás is mintha a verbálisan lebutított világra
reflektálna. „Ha az ember még magára ad, / ne vegyen
be mûanyag-szavakat”, mondja egy helyen Alceste.
A színpadon is (majdnem) minden plasztikból van.

közt otthonosan mozgó nómenklatúra-némber. A pó-
lus másik oldalán található Király Attila Oronte-ja, aki
egyáltalán nem törôdik a verssel, fölszabdalja a soro-
kat, metakommunikációval húzza alá a slágerklapan-
cistává züllött költô silányságát, de mindezt túl harsá-
nyan, túl leleplezô módon teszi: vihogó hülyét játszik
veszélyes karrierista helyett. Acaste és Clitandre –
Sorbán Csaba és Portik Györffy András – súlytalanok,
de nem a jellemük, hanem a jelenlétük szintjén. Gidró

Székely László átlátszó plasztikplazát tervezett, mû -
anyag falakkal, székekkel, csillárral, lehet köztér vagy
villa, ahol „partit” adnak a „jobb körök”. Egy hege dû–
zongora duó játszik, mint valami estélyen, amíg le
nem intik ôket a fölbérelésükkel hivalkodó plasztik-
emberek. Mûanyag szereplôk, mûanyag gondolatok-
kal és érzésekkel. Hogy értéküket (értéktelenségüket)
illetôen ne legyen kétségünk, az elején egy „kikiáltó”
elrikkantja Ivánka Csaba nyolcvanas évekbôl származó
lumpennyárspolgár-csúfolódóját, és az aktatáskás
Báh ner Péter többször megjelenik, hogy elônevetéssel,
kiokosításunkkal vagy a – körvonalazatlan – társadal-
mi provokátor profán gesztuskommentárjaival kísérje
a történetet. Ezek a bodolayádák még inkább kizökken-
tenek a klasszicitásból, amelyben amúgy sem vagyunk
benne.

A szereplôk könnyedén fölkapaszkodnak a versso-
rokra, és elszáguldanak rajtuk egymás mellett. A leg-
lazábban az Arsinoét játszó Csombor Teréz mondja a
verset. Értelmezi a szöveget, bár némileg konvencio-
nálisan – poénosan –, amitôl az alakítás is kissé kon-
vencionális lesz, de verselésének van lejtése, és a ba-
nális gesztusok mögött (ahogy erôteljes fizikumával
érzékelteti a testi kihívást) kirajzolódik egy káderek

Portik Györffy
András (Clitandre),
Tóth Ildikó
(Célimène), 
Sorbán Csaba
(Acaste), 
Király Attila
(Oronte), 
Csombor Teréz
(Arsinoé) 
és Kôszegi Ákos
(Alceste)
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Katalin mint Éliante kacarászó, butuska kis csitri, aki
láthatóan nincs arra predesztinálva, hogy mint nô vagy
társ akár egyetlen pillanatra is komoly alternatívát je-
lentsen Alceste számára. Kedvek Richárdban pedig
nehéz fölfedezni a tudatos, eltökélt és behízelgô kon-
formista Philinte vonzó és taszító vonásokból álló fi-
gurájának bonyolultságát. Meglehet, az ô esetében –
akárcsak Éliante-éban – szándékos primitivizálásról
van szó: talán azt kötik az orrunkra, mennyit silányo-
dott a kor s benne a jellem Molière óta.

Botorság lenne Bodolay Gézán számon kérni azt,
amit nem akar; ô sohasem volt és sohasem lesz a lé-
lektani finomságok, belsô, rejtett drámák, elfojtások és
bonyolult emberi kapcsolatok színpadi költôje. Ha
mindez nincs benne a Mizantróp elôadásában, egyet-
len nézô sem fogja számon kérni. Ha Célimène és
Alceste között nem jön létre kölcsönös vonzás, mé-
lyebb érzelem, érzéki vagy intellektuális elkötelezett-
ség – mindközönségesen: szerelem –, azt a közönség
úgy fogja elkönyvelni, hogy na bumm, nem szerelme-
sek egymásba, van ilyen. Tóth Ildikó abszolút átlagos
nôt játszik, aki nem tûnik ki semmivel, kicsit frivol, ki-
csit pletykás, kicsit hangosan kuncogó (ez a színésznô
magánrepertoárjában rendszerint ûrkitöltô eszköz,
pótlék), még csak csillogni, még csak hódítani sem
akar igazán. (Jánoskúti Márta markáns jelzéssel adott
rá feltûnésmentes, „épp csak magamra kapok valamit”
ruhát.) Ebben a Célimène-ben – föl kell tételeznem,
hogy szándékosan – nincs önreflexió, kétség, felszínes
és bensôséges énje közötti párbeszéd, nincsenek am-
bivalens érzései Alceste iránt, nincs benne próbálko-
zás, hogy kontroll alatt tartsa a férfi önkínzó és ön-
sorsrontó kedélyváltozásait, nem küzd érte, és nem
fájdalmas reménytelenséggel mond le róla, amikor
szinte vállat vonva ismeri be a hazugságot, hogy a fél-
tékenységre okot adó levelet Oronte-nak írta. Csak egy
nô a sok közül.

Kôszegi Ákos Alceste-je föl-
dúlt – ahogy Arany mondaná:
fölháborult – szellem. Ahogy
mi mondanánk: ki van akadva.
Kiabál, dühöng, idônként való-
sággal ôrjöng. Mindehhez egy
életidegen értelmiségi szórako-
zottsága és esetlensége járul.
Hebrencs. Kabátját a mûanyag
székekre dobva állandóan fel-
dönti azokat. Beléjük botlik, és
folyton belerúg valamibe. Nem
találja, percenként összecseréli
a zsebében hordott rózsaszín
levelet. Ha jól sejtem, ezzel az
elidegenítô gesztussal kell el-
lenszenves megmondóember-
bôl kissé zavaros, komikus, te-
hát szeretetre méltó alakká vál-

nia. Kôszegi azonban akkor jó igazán, amikor nem
hisztizik, nem kel ki magából, és nem tör-zúz, hanem
csöndesen, szinte magába roskadva kommentálja a vi-
lágot. Amikor tromfként, halkan recitálja a magyar
népdalt Oronte dilettáns versezete ellenében. Amikor
összecsuklik az elfojtott felháborodástól. Amikor zseb-
re tett kézzel bezárkózik saját énjébe. Ilyenkor hiteles:
van benne valami a sokat megélt ember összetörtségé-
bôl. Ha ebbôl az állapotból „nyergelne át” Célimène-
rôl Éliante-ra – sebzetten, nem krakéler módra –, va-
lódi fájdalom maradna utána. De talán nem ez a cél.
Hanem – mint rossz szájíz – az undor.

A végén ugyanis Alceste azzal a betétjelenettel távo-
zik – azt olvassa föl David Hirson A bohóc címû da-
rabjából (szintén egy Molière-parafrázis) –, amelyet
néhány éve ugyancsak Bodolay fordított és rendezett,
ugyancsak Kecskeméten. Ez a mostani elôadás háttér-
zajába applikált fölolvasás hangsúlyosabbá teszi a fô-
szereplô távozását a színpadról. „Ezt miért olvasta
fel?”, kérdezi Éliante. „Én sem tudom”, feleli Philinte.
Persze lesz, aki tudja. És aki azt is érteni fogja, hogy
miután a központi hôs elment, miért a dilettáns üvöl-
tés veszi át a terepet.          

MOLIÈRE/B.: MIZANTRÓP (Az új embergyûlölô)
(Katona József Színház, Kecskemét)

Díszlet: Székely László. Jelmez: Jánoskúti Márta.
Zeneszerzô: Weber Kristóf. Mozgás: Juronics
Tamás. A rendezô munkatársa: Hollós Gábor.
Rendezô: Bodolay.
Szereplôk: Kôszegi Ákos, Kedvek Richárd, Tóth Ildi -
kó, Király Attila, Sorbán Csaba, Portik Györffy And -
rás, Csombor Teréz, Gidró Katalin, Mihály Csaba,
Báhner Péter.

Gidró Katalin (Éliante), 
Kôszegi Ákos 
és Kedvek Richárd (Philinte) 
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