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Arisztophanészt játszani

A Plutosz
a győri Kisfaludy Színházban

Színházaink újra meg újra nekigyür-
kőznek az izmokat feszítő próbának,
hogy Arisztophanész valamelyik komé-
diáját színpadra állítsák. Érthető az
igyekvés, hiszen a több mint kétezer éves
vígjátékok olyan nagy komikus
metaforákra épülnek, amelyek máig meg-
őrizték mély igazságukat és ellenállha-
tatlan nevettető hatásukat. Azonban,
amennyire visszaemlékszem ezekre a
hazai próbálkozásokra, egyiket sem érez-
tem igazán sikeresnek. Halott színház
maradt még a legsikeresebb produkció is,
Arisztophanész szellemét nem sikerült
feltámasztani, nem jött létre az a színházi
élmény, amelyben az ősbemutatók idején,
az V. századi Athénban nézőnek,
színjátszónak - gondolom - közösen része
lehetett.

Mint ismeretes, a téli, januári Lénaia és
a tavaszi, márciusi Dionüszia fesztiválon a
színre kerülő darabokat mindössze egy-
szer játszották, igaz vagy tizennégyezer
néző előtt. Reprízre csak más városok am-
fiteátrumaiban nyílt lehetőség. Azonban
igazi rangot csak az athéni bemutató
adott. A Dionüszia ünnepségeire egész
Hellászból érkeztek a lelkes színházra-
jongók. Arisztophanész idejében már
nemcsak a Lénaiákon, hanem a Dio-
nüsziákon is játszottak komédiákat, de a
nagyszámú külföldire való tekintettel
elvárták a komédiaíróktól, hogy ez al-
kalommal mérsékeljék szatirikus bíráló
kedvüket. Ennek a kívánalomnak a ko-
médiaírók hol eleget tettek, hol nem - az
athéni demokrácia változó tűrőké-
pességétől s a maguk bátorságától
függően. Arisztophanész maga attól sem
riadt vissza, hogy név szerint kipel-
lengérezze a város nevesebb alakjait,
akik minden bizonnyal ott ültek a néző-
téren, s akik mit tehettek egyebet, jó
képet vágtak a vaskos tréfákhoz, sőt ha
elég bölcsek voltak - ezt népszerűségük
jelének tekintették. Hiszen csak közis-
mert embert volt érdemes a komédiákban
név szerint is megnevezni, kinevettetni.
Az érintettek néha fel is álltak, hogy
megmutassák magukat a közönség-nek. A
legenda szerint :A felhőkben ki-gúnyolt
Szókratész is megtette ezt. Klé

on, a város egyik vezetője először még
megverette embereivel Arisztophanészt,
amikor a komédiaíró első saját néven írt
darabjában. Az akharnaibeliekben korlátolt,
szájas, gőgös emberként jelenítette meg ő t

a színpadon. Arisztophanész azonban
nem hagyta magát megfélemlíteni, a
Kléonra tett gúnyos célzások a következő
darabokból sem hiányoztak. A nevetők
Arisztophanész pártjára álltak, s a
komédiaírónak többé nem kel-lett
panaszkodnia amiatt, hogy bárki is
korlátozni merte volna kritikus megnyi-
latkozásait, az athéni politika legérzéke-
nyebb pontjait érintő állásfoglalásait. Az
athéni demokrácia fénykorában még az
uralkodó néphangulattal is szembe mert
fordulni. Következetesen békepárti-nak
vallotta magát, a Spárta elleni test-
vérháború azonnali beszüntetése mellett
kardoskodott komédiáiban, annak elle-
nére, hogy tudnia kellett: ebben a sors-
döntő kérdésben szemben találja magát a
polisz háborús párti többségével.

Arisztophanész komédiáit többek kö-
zött azért is nehéz feladat mai színpadon
életre kelteni, mert szinte lehetetlen új-
rateremteni a mondanivalónak ezt az ele-
ven, már-már naprakész aktualitását.
Mégsem ebben látnánk az arisztopha-
nészi komédiák mai színpadra vitelének
legfőbb gátját. Az igazi nehézség e
színművek struktúrájában rejlik. Ezek a
darabok egy a maitól eltérő színház szá-
mára íródtak, s ennek megfelelően el-térő
a szerkezetük és a játszásmódjuk is. A
mai adaptációk megkísérlik a mai színház
követelményeihez hozzáigazítani ezeket a
komédiákat, de ebben a Prokrusztész-
műveletben elvéreznek a darabok.
Jellemzőnek érezzük a nemcsak kitűnő
költő, de szakavatott klasszika-filológus
Devecseri Gábor megállapításait, aki így
indokolta a Lüszisztraté át-dolgozását a
Néphadsereg (a mai Víg-színház)
számára: „A Magyar Néphad-sereg
Színházának előadása a komédiát

anélkül, hogy antik jellegétől megfosz-
totta volna a mai zenés vígjátékhoz
közelítette ... A darab kiegészítései .. . a
mai komédia, a mai színpadi mű
szerkezetéhez igyekeztek ismét nem eltá-
volodva az eredeti mű cselekményétől,
sőt éppen azt szolgálva - közelebb hozni
a Lüszisztratét. Az ókomédiák cselek-
ménye a darabok első felében többnyi-re
lezárul, s a darabok második felét az
úgyszólván cselekménytelen, s nem csat-
tanóval egyszer, hanem csattanótlanul
három-négyszer véget érő, ha egyáltalá-
ban véget érő felvonulás, vigadozás,

lakoma tölti be. Nem kivétel ez alól a
Lüszisztraté sem. Az előadásnak, amely
nem színháztörténetet, hanem színházat
kívánt adni, szüksége volt a hangsúlyo-
zott és egyszeri befejezésre. De szükség
volt arra is, hogy az egyes jelenetek
kiélezettebbén érjenek véget, s ugyan-
akkor az egységes cselekménybe az ere-
detinél kevésbé lazán illeszkedjenek." A
végeredmény az volt, hogy addig
szabták, szerkesztették ezt a komédiát,
amíg létre nem jött egy szabályszerű mai
zenés vígjáték, amelynek a puszta
cselek-ményen túl már vajmi kevés köze
volt az eredetihez.

Persze nem mernénk állítani, hogy az
efféle operációk eleve lehetetlenek. De
úgy hisszük, járhatóbb út, ha azokat a
mai színházi formákat, játékmódokat ke-
ressük meg, amelyek elősegítik azt, hogy
a görög komédiákat szerkezetük, elő-
adásmódjuk sérelme nélkül vigyük szín-
re. Tehát a mai színházat kellene hozzá-
igazítani a görög komédiák előadásának
követelményéhez. Nem történelmi
rekonstrukcióra gondolok, ez lehetet-len,
hanem arra, hogy megértve, elképzelve a
korabeli előadásokat, napjaink rendezője
találja meg azokat a korszerű színpadi
formákat, amelyek többé-kevésbé
megfelelnek a régi játékmódnak.

Az Arisztophanész-komédiák megér-
tésénél, mai olvasásánál nem szabad fi-
gyelmen kívül hagynunk, hogy ezeket a
műveket a szabad ég alatti görög amfi-
teátrumokban való bemutatásra szánták,
ahol a látványosság, a mulattatás meg-
teremtése elsősorban a nagy létszámú
szavaló, éneklő, táncoló karra hárult,
amelynek az előadás közben az orkesztra
hatalmas terét kellett jelenlétével betöl-
tenie, bejátszania. A görög drámák bizo-
nyos mértékig a mai musicalek elődei
voltak, amelyeknek azonban csak a szö-
vegkönyvét tartjuk kezünkben. A szöveg
költőisége csapda, a filológus elemzők
majd mindig elfelejtik, hogy a leírt szö-
veg az igazi élő darabnak csak egy része.
A színpadi játék, a különféle, esetenként
ellenpontozó gesztusok a mondanivaló-
nak más, ellentétes értelmet is adhattak,
vagy legalábbis módosíthatják az egyes
jelenetek, mondatok, szavak hangsúlyát.
Arisztophanész komédiáit is csak akkor
érthetjük meg igazán, ha megpróbáljuk
elképzelni, miképp is jelenhettek meg a
korabeli nézőnek az Akropolisz aljában
fekvő Dionüszosz színház porondján.
Siegfried Melchinger német színháztör-
ténész, Die Welt als Tragődie (A világ
mint tragédia) című könyvében ezt kí-



sérelte meg az ókori tragédia triászának
műveit értelmezve. Kíséreljük meg a
nyomában Arisztophanész Plutosának, az
ősbemutató előadásának ilyesfajta
felidézését.

A Plutosz (A gazdagság) című komédia
Arisztophanész utolsó műve volt. L e. 388-
ban adták elő, hol, milyen körülmények
között, nem tudjuk. De tételezzük fel, hogy
a bemutató színhelye ezúttal is az athéni
Dionüszosz színház volt a tavaszi
ünnepségek idején. I. e. 388-ban, az
elveszett peloponnészoszi háború után
Athén már nem a régi nagyhatalom, de
változatlanul a görögség, sőt az egész
civilizált világ szellemi központja. Arisz-
tophanész hatvannégy éves, életéből nem
sok volt hátra. Az utolsó műve az írói
fáradság bizonyos jeleit mutatja. Kevés a
darabban az aktuális politikai célzás, a
vezető politikusokat kritizáló nyelvöltö-
getés. Arisztophanész a szokásosnál ke-
vesebb szöveget írt a kar számára, a jelek
szerint megelégedett azzal, hogy ahol
szükséges, már korábban betanult dalokkal,
táncokkal jelezze a kar a jelenet-határokat.
Hiányzik a komédia közepén előadott
úgynevezett parabászisz, amely-nek során a
kar kilépve darabbeli szerepéből tréfás
formában közvetlenül tolmácsolta a
közönségnek az író szavait.

Paradox módon éppen ennek az írói
elfáradásnak köszönhette a Plutosz, hogy
az elkövetkező századokban egyike volt a
legtöbbet másolt és játszott Arisztopha-
nész-komédiáknak. A darabnak százhúsz
kéziratos másolata maradt fenn, míg a
napjainkban népszerűbb Lüszisztrate szö-
vegét mindössze tizenkét példány őrzi.
Nem pusztán a hamar érvényüket vesztő
aktuális célzások majd teljes hiánya köny-
nyítette meg a Plutosz állandó műsoron
tartását. A nép hangját megszólaltató kar
háttérbe szorulása is elősegítette a komé-
dia előadását olyan megváltozott szín-házi
struktúrákban, amelyek a görög karral már
nem tudtak mit kezdeni. A klaszszika-
filológusok megítélése szerint a Plutosz
már az átmenet terméke, előkészíti a
közéleti kérdésektől elforduló, a családi
élet konfliktusaira koncentráló „új
komédiát".

Azonban időszámításunk előtt 388-ban a
bemutató napján az egybegyűlt közönség
csak a darab címét ismerhette. Úgy
hisszük, Arisztophanész hírneve is elég
lehetett ahhoz, hogy zsúfolásig megteljen a
színház nézőtere.

Az orkesztrát lezáró épület, a szkéne
falára feszített vászondíszlet egy mezei
lakot ábrázol, amelynek ajtaján a fősze

replő, Kremilosz földműves házába lehet
belépni. A ház előtt országút, amely a jobb
és bal oldali be- és kijáratot köti öszsze.
Innen érkezik és erre távozik a darab
legtöbb szereplője. A szkéne nem zárja le a
játékteret, két palánkfal, az úgynevezett
proszkénion takarja el a belátást a szín-pad
mögé, hogy a színészek észrevétlenül
cserélhessék jelmezeiket, s jelenhesse-nek
meg változó szerepeikben. Az elő-adások
versenyjellege is megkövetelte, hogy
minden bemutatott darabot azonos számú,
három vagy négy színész adjon elő. A
színészek lényegében úgy voltak pro-fik,
mint a mi „amatőr" élsportolóink.
Gyakorlatilag hivatásszerűen űzték mes-
terségüket, még ha nem ez képezte is
megélhetésük egyetlen vagy fő forrását.

A közönség elnémul, kezdődik az elő-
adás. A bal oldali bejárat felől három fur-
csa figura közeledik. Legelöl egy púpos,
kopasz, fogatlan vak öregember halad, aki
fehér botjával tapogatva keresi az utat.
Ruhája alapján ítélve szegény koldusnak
tűnik, de aki mögötte toporog, az se látszik
sokkal jobb módúnak. Ahogy a maszkja
elárulja, vénember az is. A harmadik
fiatalabb. Rövidre vágott hajviselete és
ruházata jelzi, rabszolga. A komikus
maszkok gipsszel bevont vászonból
készültek, és erősen karikírozott voná-
sokkal jelzik viselőjük nemét, korát, testi,
érzelmi állapotát.

Miközben a három szereplő a játékrér
közepe felé halad, a második öreg újta meg
újra megpróbál a vak elé kerülni, hogy
megszólíthassa. Nagy hajlongással
igyekszik a vak figyelmét magára vonni,
aki természetesen nem látja az előtte állót.
Amikor azonban a vak belébotlik, karjával,
botjával igyekszik elhessegetni. Ezt
követően megpróbál kitérni előle, hogy a
másik ne kerülhessen elébe. A szolga, egy
hatalmas húsdarabot cipelve, lihegve, fejét
csóválva követi a két vén-embert.

A helyzetkomikumra épülő némajátékot
a Karion névre hallgató szolga szavai törik
meg. Megtudjuk, hogy urával,
Kremilosszal Delphoi jósdájában jártak, s
most onnan hazatérőben a vak ember
nyomába szegődtek. A kergetődzésben
kimerült Kremilosz elmondja, azért járt
Apollónál, hogy megkérdezze, vajon nem
lenne okosabb, ha egyetlen fia gaz-
emberré válna. Mert eddigi tapasztalatai,
saját életének példája is azt tanúsítják,
hogy csak a gazok, istentelenek boldo-
gulnak. (5 maga dolgos, becsületes élete
ellenére megmaradt szegény embernek.

Apolló isten azonban szokásához hí-

veri ezúttal is rejtélyes választ adott. Azt
javasolta, hogy az első embert, aki útjába
akad, vigye a házába. Ez a vak volt az
első ember, s ezért is követi őt.

A komikus effektusok sora fakad abból a
helyzetből, hogy Kremilosznak nem
egyszerűen követnie kell a vakot, hanem
követve őt, arra kell ösztökélnie, hogy a
maga háza felé terelje.

Az apollói jóslat megfejtéséhez szóra
kellene bírni a vakot, ami Kremilosznak
eddig nem sikerült. Karion. keményebb
módszerhez folyamodik, torkon ragadja és
addig fenyegeti, míg az elárulja, hogy ő
valójában Plutosz, a gazdagság istene.
Zeusz vakította meg, mert ifjúkorában
„csak a szerény, bölcs és igaz halan-
dókhoz" óhajtott betérni. Az isten azonban,
aki „irigy a jókra", azt kívánta, hogy a
rosszakat boldogítsa, gazdagítsa.

Amikor Plutosz kijelenti, hogy ha újra
látna, megint csak a jókhoz pártolna,
Kremilosz arra kéri, térjen be az ő házába.
Hiszen megérdemli, nincs nála jámborabb
ember. A gazdagság istenének azonban
rosszak a tapasztalatai, ahová ő betér,
onnan eltűnik az erkölcs. Itt jutunk el a
komédia alapvető dilemmájához: mi az
igazság: a szegény mindig jó ember, a
gazdag pedig rossz, vagy fordítva: a jó
ember szegény, a rossz pedig gazdag.
Plutosz az előbbit vallja, Kremilosz
érthetően az utóbbit. Az ő nézete szerint
csak meg kellene fordítani a javak
elosztását, a szegények legyenek gazda-
gok, a rosszak pedig szegények, s akkor
minden rendbe jön.

Látjuk, Arisztophanész a görög tragédia
egyik nagy alapkérdését feszegeti: miképp
lehetséges, hogy az istenek igaz-
ságtalanok, hogy az életben a jó nem nyeri
el szükségképp a jutalmát, hanem
ellenkezőleg, a rossz diadalmaskodik. Az
erkölcsi igazságszolgáltatás e botrányos
kérdése a komédiában ugyan komikus
formát kap, de a kérdésfeltevés legalább
olyan éles és kíméleten, mint a tragédiá-
ban.

Az arisztophanészi komédia további
kérdése: mi bizonyítja azt, hogy Kremilosz
meg a szolgája valóban olyan jó és jámbor
emberek, mint amilyeneknek vallják
magukat. Vagyis általánosabban
fogalmazva: van-e igazsága annak a té-
telnek, hogy a szegények szükségképp
jók. Nyilvánvalóan ez sem igaz, és tovább
menve, az is kérdés, mi a szegénység és
jóság kritériuma.

Kremilosz nem teljesen szegény, hiszen
földje és szolgái is vannak, és már azon
töri a fejét, hogy fiát boldogulása



érdekében gazembernek nevelje. Ha igaz,
hogy a vagyon megrontja a jellemet, akkor
a derék földműves pénzéhsége, vágya,
hogy Plutoszt házába hozza, már eleve
jelzi, nem vehetjük készpénz-nek
tisztességét, jámborságát bizonygató
kijelentéseit. Kremilosz egyelőre azzal
kívánja Plutosznak a maga jóságát bizo-
nyítani, hogy felajánlja neki, ha betér
házába, meggyógyíttatja, újra látóvá teszi.
Plutosz vonakodik az ajánlatot elfogadni,
fél Zeusz hatalmától, bosszújától. Azonban
a derék athéni polgár és szolgája
könnyűszerrel bizonyítják Plutosznak,
nincs mit tartania a főistentől. Valójában ő,
a gazdagság istene, a leghatalmasabb isten,
mindenki a vagyonért, a pénzért töri
magát, az egyszerű mester-embertől a
perzsa királyig, és még Zeusz sem lehet
meg a segítsége nélkül. A Plutosz komédia
legfőbb mondanivalója ez: a pénz, a
vagyon a legfőbb isten, ő mozgat, ő
határoz meg mindent az életben.

Bizonygatva azt, hogy a pénz minden-
nél hatalmasabb, Kremilosz és Karion
egymás szavába vágva újabb és újabb
példákkal hozakodnak elő. Az athéni
polgár a fennköltebb, a szolga az alan-
tasabb érveket sorolja. Az aktuális cél-
zásokkal megtűzdelt licitálás meggyőzik
Plutoszt, és betér az athéni polgár házába.

Alig csukódik be a szkénébe vágott ajtó
a két öreg mögött, a jobb oldali be-járaton
át Karion vezetésével beront a kar,
Kremilosz földműves barátai, társai. Az
öregek lihegve, botladozva, egymást
lökdösve, orra esve tántorognak be a
színpadra. Amikor megtudják a jó hírt,
hogy valamennyien gazdaggá lesznek,
örömükben nagy gajdolás közepette táncra
perdülnek. Egyre vadabb, szilajabb a
táncot kísérő zene, s ennek meg-felelően
egyre önfeledtebb és groteszkebb lesz a kar
mozgása. Arisztophanész színpadán az
Odüsszeia két ismert epizódjának
paródiáját mutatják be. El-játsszák,
eltáncolják, ahogy Odüsszeusz és társai
megvakítják az emberevő fél-szemű óriást,
Polüphémoszt. A kar juhokat, kecskéket
táncolva tör rá a Küklopszot utánzó
Karionra, majd Karion Kirké szerepében
kelleti magát, a többiek pedig disznókká
változva röfögnek körülötte, hogy aztán
vadul rátámadjanak.

A vad kergetődzés addig tart, amíg a kar
tagjai lihegve, kifáradva meg nem állnak.
Karion bemegy a házba, és feltevésünk
szerint a kar egy újabb dallal zár-ja e rész
végét. Az Apollót dicsőítő ének már nem
Arisztophanész műve, hanem

közismert ünnepi dal. A néhány perces
éneknek így elsősorban közönség- és
színészpihentető funkciója van, meg jelzi,
hogy új jelenet következik.

Alig ér véget az ének, kilép a házából
Kremilosz, hogy üdvözölje földműves-
társait és segítségüket kérje a vak isten
megoltalmazásában. A földműves társak
véleményét azonban nem a kar, hanem
egy új szereplő, Blepszimédosz fejti ki.
Újítás ez, hiszen az eddigi gyakorlatnak
megfelelően a szomszéd szavait az író a
karvezető szájába is adhatta volna.
Nyilvánvaló azonban, hogy színész ebből
a szerepből többet tud „kihozni", mint az
elsősorban énekre, táncra, szavalásra
specializálódott karvezető.

Blepszimédosz nem érti, hogy gazda-
godhatott meg barátja ily hirtelen, s meg is
gyanúsítja, hogy tisztességtelen úton jutott
a vagyonhoz. De felajánlja, hogy szerez
hamis tanúkat, hogy megvédjék
Kremiloszt a bíróság előtt, ha vizsgálni
kezdik a pénz eredetét. Kremilosz már
indulni készül, hogy a vak istent elvigye
Aszklépiosz gyógytemplomába, amikor
egy kolduskülsejű félelmetes nő érkezik,
Penia, a szegénység istennője. Hármuk
közt szabályos közgazdasági vita kezdő-
dik. Kremilosz kifejti a maga utópikus
tervét. Ha Plutosz látni fog, a jók meg-
gazdagszanak, az istentelenek elszegé-
nyednek. A szegénységben azonban ők is
megjavulnak, s így most már mindenki
kiérdemli a gazdagságot. Egész Hellasz
gazdag lesz. Az istennő joggal veti ellen,
hogy az általános jómódnak ez az egyen-
lősdi terve csődbe viszi a gazdaságot.
Hiszen ha a szükség nem kényszeríti az
embereket munkára, senki sem fog dol-
gozni. Huszadik századi tapasztalataink
alapján Peniának adnánk igazat, tudjuk,
anyagi ösztönzés nélkül elakad a terme-
lés. De a vének mérge is érthető, akik-nek
elegük volt a szegénységből. A kar
segítségével el is zavarják az istennőt. Az
öregek elviszik Plutoszt a gyógyító is-
tenhez.

A színpadon csak a kar marad, az elő-
adás feléhez értünk. Egy mai színházban
most szünet következne. Az itteni kö-
zönség viszont arra vár, hogy a kar egy
parabászisszal szórakoztassa őket. Már
említettük, a parabászisz ironikus, gu-
nyoros tartalmú dal, amelyben a mű
szerzője védőbeszédet tart maga mellett,
aktuális visszásságokat tesz szóvá, epés
bírálatokkal illeti kortársait. Ezúttal azon-
ban elmarad a várt „politikai kabaré", úgy
hisszük, a kar beérhette azzal, hogy

népszerű dalokkal mulattassa az egybe-
gyűlteket.

A második rész az exponált tézis bi-
zonyítása. Annak megmutatása, miképpen
alakul a világ, miután Plutosz vissza-
nyerte szemevilágát, s most már valóban
csak a jókat boldogítja. A jó hírrel Karion
érkezik, és a kórusnak, valamint
Kremilosz feleségének elmeséli a gyógyí-
tás történetét. A görög drámák fontos
mozzanata a hírnök érkezése, aki közli a
színfalakon kívül történteket. A brechti
epikus színház előzménye ez -- nagy-
szabású magánszám, amelyben a színész
megcsillogtathatja minden tudását. A
Kariont alakító színész feladata, hogy ne
csak elbeszélje, de közben el is játssza,
hogy vitték el Plutoszt a gyógyító isten
templomába, hogy fektették le az oltár
előtt a gyógyulást váró betegek közé. A
virtuóz színészi játékot követelő be-
számolóból megtudjuk, mi történt éj-
szaka, hogy tüntette el a pap az istennek
szánt áldozati ajándékokat, hogy lopta el
és zabálta meg Karion a pap példáján
felbuzdulva egy alvó öregasszony fazék
babját. Miképp szellentett akkorát, hogy
Aszklepiosz lányai csak az orrukat be-
fogva tudtak apjuknak gyógyítás köz-ben
segíteni.

Úgy hisszük, bízvást feltételezhetjük,
hogy a görög művészetnek ebben az
aranykorában, a színészek játékának
mesteri tökélye semmivel sem maradt el
az építészek, szobrászok, vázakészítők
csodálatos teljesítménye mögött. Való,
hogy ebben a maszkos színházban a ko-
médiák színészei elsősorban a helyzet-
komikumra építettek, harsányabbak, trá-
gárabbak voltak, mint ahogy azt a mai
huszadik századi ízlésünk eltűri.

De ne feledjük, a színház akkoriban
férfimulatság volt, a közönség jobbára
férfiakból állt, és még a női szerepeket is
férfiakra, fiatal fiúkra osztották. Ebben a
környezetben a trágár szavak, gesztusok
magától értetődően hatottak.

Plutosz hatalmas tömeg élén érkezik a
hirtelen meggazdagodott szegények tar-
kabarka gyülekezetében. A kórus ho-
zsánnaénekkel fogadja a feliratokat,
táblákat, zászlókat lengető, az isten szob-
rait hozó menetet.

Valóban fordult a világ. Ezt bizonyítják
a Plutoszt üdvözlő vagy elátkozó újabb
szereplők. Először az „igaz ember" lép
színre. Az ő igaz embersége sincs persze
irónia híján. Nagylelkűen pénzt adott
kölcsön link barátainak, akik aztán nem
adták meg tartozásukat, s így ment tönkre.
Most nagylelkűsége jutalmául



újra gazdag lett. Őt követi a szikofanta,
közismertebb kifejezéssel a besúgó. Neki
felkopik az álla az új rendben. Bonyolul-
tabb megítélés alá esik a vénasszony
panasza. Kitartott fiúja faképnél hagyta,
hiszen fordult a kocka: ő lett gazdag és a
vénasszony szegény. Kremilosz, mint-
hogy maga sem fiatal, s érthető módon
nem ellensége a fizetett szerelemnek -
amennyiben az ifjú szerető nem kész-pénzt
kér, hanem csak ajándékot kap -
megsajnálja az öregasszonyt, és megígéri,
közbenjár a fiúnál. Végül az istenek fur-
fangos küldönce, Hermész, és a vallás
papja jelentkezik, hogy az új főisten,
Plutosz szolgálatába álljon. Az előadás a
szereplők és a kar színpompás, látványos
kivonulásával, exodoszával ér véget. Elöl
megy az özvegy, áldozati kancsóval a
fején, őt követi a két másik színész,
Kremilosz és a pap, a házból kiáramló
tömeg Plutosz hatalmas szobrát hozza
magával, a menetet végül az éneklő,
ujjongva táncoló kar zárja. Az előadás
rendezője, aki elképzelhetően maga
Arisztophanész volt, nyilvánvalóan min-
dent elkövetett, hogy ez a finálé minél
látványosabb, mulatságosabb, hatásosabb
legyen, hogy kellő tapsot arasson, és
végérvényesen bebiztosítsa a maga szá-
mára a bírák szavazatait.

A győri Plutost, amelyet Katona Imre
állított színpadra a társulat fiatal színé-
szeivel, már jóval a bemutató után láttam a
Kisfaludy Színház kamaraszínházában (a
régi színházban). Hétköznap es-te volt, a
terem csak félig telt meg, de úgy tűnt, igen
fogékony közönséggel. Képviselve volt itt
minden korosztály, a szokásos
színházjárók majd minden rétege,
értelmiségiek, tisztviselők, pedagógusok,
diákok. Szomorúan tapasztaltam, hogy
mint engem, úgy a nézők nagy többségét
sem tudta az előadás lázba hozni. Sőt.
Voltak, akik már a szünetben távoztak, s a
végén a ruhatári sorbanállásnál jó né-hány
ajkbiggyesztő megjegyzést hallottam.

Katona Imre - a már példaképp idézett
Lüszisztraté-előadással ellentétben - nem a
zenés vígjáték irányában „dolgozta át" az
Arisztophanész-komédiát, hanem a maga
amatőrszínházi tapasztalatait próbálta
rendezésében hasznosítani.

A színrevitel nehézségei Arany János
fordításával kezdődtek. Arany Ariszto-
phanész-tolmácsolásai remeklések, csak
éppen nem színpadi előadásra, hanem ol-
vasásra készültek. Hozzájuk kell olvasni a
mellékelt jegyzeteket, és még így is, néha
kétszer is neki kell futni egy mon

datnak, míg az ember megérti. Arany egy
számunkra már régiesnek tetsző népi
nyelven beszélteti Athén polgárait, amely
majdnem olyan távol van tőlünk, mint egy
mai görög olvasó, néző számára
Arisztophanész archaikus görög nyelve.

A Plutosz szövege valójában nem kö-
vetel különösebb átírást, kevés benne a
csak lábjegyzettel érthető mitológiai
utalás, illetve a konkrét politikai helyzet-re
meg a korabeli személyekre vonatkozó
csipkelődés. Ezek könnyen elhagyhatók.
Ami azonban erőt meghaladó penzum:
úgy lefordítani Arisztophanészt, hogy
feltámadjon a beszéd közvetlen elevensé-
ge, hogy minden színében ragyogjon a
dialógusok csillogó, szellemes humora, és a
versben írt szöveg költészete se vesszen
el. Ehhez legalább Devecseri vagy Mé-
szöly tolla kellett volna. Katona Imre nem
vállalkozhatott többre, mint hogy átfésüli
Arany szövegét, hogy kiigazítja a
legnehezebben érthető szövegrészeket.
Ebben a munkában - el kell ismerni
tapintatos dramaturgnak bizonyult. Ezzel
azonban nem érhette be. Hogy hozzá-
igazítsa a Plutoszt a maga koncepciójához,
a maga adott színpadi lehetőségeihez, más
Arisztophanész komédiákból vett át egész
részeket, s hogy az egészet egységbe
forrassza, kénytelen volt maga is beleírni
Arisztophanész szövegébe. Brecht
kétségtelenül nem átallotta átírni a
világirodalom klasszikusait, de amikor
megkérdezték tőle, hogy szabad-e például
átírni Shakespeare-t, azt felelte, annak
szabad, aki tudja. Ő tudta.

A más darabokból vett betétek viszont
azt a látszatot keltették, hogy Katona Imre
nem bízik Arisztophanész komédia-írói
képességeiben, hogy - nézete szerint - a
Plutosz, úgy, ahogy azt a szerzője megírta,
nem elég humoros, mulatságos, nem elég
gondolatgazdag, és egy sikeres mai
előadás érdekében kiegészítésre szorul. A
gyakorlatban azonban ezek a betétek
éppen ellenkező hatást értek el. Az
előadás túlzsúfolttá vált, nem maradt idő
az egyes jelenetekben rejlő komikum
kijátszására.

Meller András játékterében könnyen
mozgatható fapadlók borítják a színpadot,
a háttérben pedig egy hajlított fém-keret
jelzi a ház bejáratát s egy felaggatott
rongydarab az ajtót. Az előadást egy
Katona Imre által összeállított elő-játék
vezeti be, amelynek tartalma, meg-vallom,
nem vált teljesen világossá előttem. Úgy
tűnik, egy amatőrtársulat fiataljai
színházat akarnak játszani. Athéni

polgárokká alakulnak át, megjelenik
Euripidész, Agathon és Arisztophanész,
hogy a városi elöljárótól a maguk darab-
jának a bemutatására kórust kérjenek. Az
elöljáró úgy dönt, hogy a kórust
Arisztophanész kapja, és ezek után meg-
kezdődhet a Plutosz előadása. Az egész-
nek feltehetően az az értelme, hogy
mindvégig szerepeltetni lehessen egy
ballonkabátos, barna kalapos úriembert,
aki játékmesteri és cenzori, ellenőrző
funkciót is ellát a darab előadása folya-
mán. Néhányszor megállítja az elő-adást,
és tiltakozik bizonyos neki merész-nek
tetsző megállapítások elmondása ellen.
Minthogy azonban a színpadon semmi
olyan nem hangzik el, ami a cenzor
fellépését indokolhatná, a barnakalapos
tiltakozása fölösleges rendezői okve-
tetlenkedésnek tűnik.

Győrött a darab beéri annak közlésével,
hogy napjainkban az eszmények helyébe a
pénzimádat lépett, amikor a szegények
meggazdagszanak, maguk is ugyanolyan
ellenszenvessé válnak, mint a volt gazda-
gok. A látóvá tett Plutosz faképnél is
hagyja őket. Láttuk, Arisztophanésznál
nem redukálható ilyen fekete-fehérre, jó-
rosszra a gazdagok és a szegények máig
tartó antinómiája. Arisztophanész való-
ságos istenekkel hadakozik, akik igaz-
ságtalanul rendezték be a világot, Katona
Imrénél ez az ellentmondás szimpla alle-
góriákra és leegyszerűsített képletekre
redukálódik. A szegénység istennőjével
folytatott nagy vitában Katona ren-
dezésében egy üdvhadsereg tisztjének
öltözött hisztériás ifjú hölgy üvöltözik az
öregekkel, holott ha már mai ruhában
jelennek meg az athéni polgárok, akkor
sokkal inkább egy okos közgazdásznő-nek
kellett volna Penia képében fellépnie,
hogy világossá tegye: napjaink pénz-re
orientált szemléletét nem lehet roman-
tikus, diákos idealizmussal elvetni.

A Plutoszt 1976-ban már egyszer be-
mutatták Pécsett Katona Imre dramati-
zálásában és Karinthy Márton rendezésé-
ben. Ez az előadás viszonylag kedvező
fogadtatásban részesült, és nem hiszem,
hogy ez a mostani vállalkozás művészi
megvalósulásában számottevően külön-
bözne az előzőtől. Győrben talán vilá-
gosabban érvényre jutott a rendezői
szándék, egységesebb játékot láttunk,
Pécsett azonban Kézdy György alakította
Kremilosz szerepét, és még Najmányi
László tervezte a díszleteket. Győrött
viszont Uri István eleven Karion- és
Csombor Teréz mulatságos özvegy ala-
kítását lehet kiemelni.


