
láthatjuk-hallhatjuk a művészetről, az
emberségről és a hitről. Arról, hogy a
hittel a csillagok is elmozdíthatók, hogy
csak szenvedve, de töretlenül és alázattal
szolgálhatják a művészek az életet. S a
végére még egy líraian keserű fintor is jut
-- mindennek nem az értelméről, hisz az
kétségtelen, hanem arról, miként szokták
ezt általában fogadni. Ebben az öt percben
az van benne, amiről az egész előadásnak
szólnia kellene. Amiért igazán érdemes
lenne ezt a három órát eltölteni. Ez az
ötpercnyi diadal megtisztít és felemel,
megkönnyeztet és hivővé tesz.

Azután a második részben minden
ugyanúgy folyik tovább, mint az elsőben,
mintha ez az összefoglaló érvényű és elő-
remutató kóda sohasem lett volna. Pet-
ruska csavarog még, megleckéztet és
igazságot tesz, bohóckodik és pajzánkodik
-- azután hazatér Tatjánkájához, el-hagyott
kis feleségéhez. Felülkerekedik a
Búbánaton, győz az ő nevetése.

Vége az előadásnak.
Azaz mégse. Megjelenik három bohóc a

színen, s következik egy húszperces
bohóctréfa. Aminek semmi, de semmi
köze a darabhoz és az előadáshoz. De
amelyik az előadás helyett is elmondja a
lényeget, s ismét csak a művészet és az
emberek viszonyáról, arról, mit jelent sírni
és mit nevetni, Szuhay Balázs, Rátonyi
Róbert és Körmendi János felejthetetlenül
szomorú bohócai láttán hasunkat fogjuk a
nevetéstől, és félünk: még elsírjuk
magunkat.

Huszonöt perc a három órából; huszonöt
olyan perc, amely teljesen el-különül a
többitől. Huszonöt perc, s benne két
zseniális clown: Esztergályos Cecília és
Körmendi János. Ne legyünk
telhetetlenek.

Amióta a Körszínházból a kör-jelleg már
biztosan kiveszett, még sohasem talált ki a
maga és együttese számára ilyen nagyszerű
lehetőséget a színpadra alkalmazó Kazimir
Károly. Kár, hogy a rendező Kazimir
Károly nem hagyta magát legyűretni a
nagyszerű anyag által.

Petruska (Körszínház)
Fordította: jánosy István és Romhányi

József. Rendezte: Kazimir Károly. Zenéjét
összeállította: Prokópius Imre. Dalbetétek
Kaláka-együttes, Díszlettervező: Rajkai
György. Jelmeztervező: Márk Tivadar.
Koreográfus: Ligeti Mária.

Szereplők: Esztergályos Cecília, Drahota
Andrea, Nagy Attila. Rátonyi Róbert,
Komlós Juci, Körmendi János, Benkő
Péter, Jászai László, Lengyel Erzsi, Jani
Ildikó, Gór-Nagy Mária, Verebes Károly,
Székhelyi József, Szuhay Balázs, S. Tóth
József, Kollár Béla, Kovács Gyula.

PÓR ANNA

Arisztophanész noster

Apáink birtokba vették és irodalmunk
klasszikusai közé sorolták a latin költőt,
„Horatius noster"-t. Pécsett most Arisz-
tophanész utolsó ránk maradt komédiá-
jának, a Plutosznak (A gazdagságnak)
magyarországi bemutatója alkalmával két
fiatal színházi ember munkája, Katona Imre
átdolgozása és Karinthy Márton rendezése
nyomán a görög költőnek újszerű hazai
birtokba vételével találkoztunk.

Arisztophanésznek, az európai komédia
ősatyjának megközelítése, az óattikai
komédiák életre keltése írók, költők, ren-
dezők évszázados nagy próbatétele. A
„gráciák neveletlen kedvence" ellenáll-
hatatlanul vonzó, ám úgy tűnik, annál
nehezebben meghódítható egyéniségnek
bizonyult mindenkor. Hazánkban is
számtalan színpadra állítása közül el-
enyészően kevés művészileg valóban jól
megoldott előadását tartja számon a ma-
gyar színháztörténet. A politikai szatíra e
nagymesterének műve oly szervesen nőtt
ki a görög társadalom világából, oly
mértékben összefonódott az V. századi
Athén életének politikai és kulturális vi-
szonyaival, hogy eredeti funkciójából
kiragadottan nem egykönnyen illeszkedik
későbbi korok színpadára. Pamfletszerű
politikai szatíráinak események-re,
személyekre való utalásai, mint ismeretes,
nehezen is érthetők lábjegyzetek nélkül.
De a darabok szerkezete sem igen
illeszkedik a később kialakult dramaturgiai
tradíciók rendjébe. Hadd idézzük kiváló
ismerőjét, Devecseri Gábort: „Az
ókomédiának, a szüreti és termékenységi
ünnepek színházi megjelenítésének
törvényes és rendes szabálya volt mindaz a
rendkívüliség és látszólagos
szabálytalanság, amely Arisztophanész
komédiáit feszíti."

Az ősnépek termékenységi kultuszai és
így a Dionüszosz isten ünneplésekor is
előadott sokszor obszcén cselekvések a
termékenység elősegítését célozták. Ennek
távoli leszármazottja, az arisztophanészi
trágár csúfolódás csak kellő rendezői
tapintattal, a nagy ókori moralista erkölcsi
magatartásának tévedhetetlen
érzékeltetésével állítható ma helyes
színpadi perspektívába.

Arisztophanész komédiáinak meséje
javarészt fantasztikus jellegű. Hősei rend-
szerint a társadalmi viszonyok megvál-
toztatásának valamilyen megvalósíthatatlan
tervét, utópiáját próbálják végre-hajtani. A
Pécsett most bemutatott, nálunk eddig
előadatlan komédiája a gazdagság kérdését
veti fel. Plutosz, a gazdagság
megszemélyesítője, Zeusz akaratából vak,
nem látja, kihez tér be, és így henyélő,
munkátlan, hitvány embereket ajándékoz
meg önmagával, a derék, dolgos népet
pedig elkerüli. Kremilosz, a szegény
földműves meseszerű körülmények között
megszerzi magának Plutoszt, és
elhatározza, hogy visszaadatja szeme
világát, hogy ezután az igazság ér-
vényesüljön, és az arra érdemeseket vá-
laszthassa ki magának Plutosz. De meg-
jelenik a dolgos emberek eddigi hűséges
társa, Pénia asszony, a szegénység kép-
viselője, és azt bizonygatja, hogy a sze-
génység ösztönző hatása nélkül senki sem
dolgozna, és úgyszólván megállna a világ.
(A módosult világrend tehát újabb
torzulásokat vet majd felszínre, mondja
Arisztophanész, de a javak igazságtalan
elosztásának problémáját csak felvetni
tudja, megoldani természetesen nem.) A
szegények elkergetik Péniát, és birtokba
veszik a látóvá tett Plutoszt. Erre teljesen
felfordul a világ. A derék, dolgos emberek
bőségben élnek, viszont pórul jár a
rágalmazó, besúgó Szikophanta és a gazdag
vénasszony, aki eddig pénzével tartotta
maga mellett fiatal szeretőjét. Az istenek és
a papok fölöslegessé válva most már a volt
szegényekkel próbálnak egyezkedni. Végül
a dionüszoszi komédiák szokásos módja
szerint ünnepi menettel, lakmározással
zárul a játék. Ennyi az eredeti komédia.

A gazdagodás társadalmi következmé-
nyeit, a szegénység, a jólét és a munka
időszerű problémáit feszegető komédia tág
teret enged a legkülönfélébb modern
színpadi megközelítések számára. Dullin
1938-as, Atelier színházbeli rangos elő-
adása óta számos görögországi és a
baalbeki fesztivál műsorán is szerepelt,
Párizsban többek között 197o-ben (Gabriel
Monnet rendezésében) revüszerű
kosztümökkel, modern zenével és eredeti
szöveggel adták elő. Legutóbb az olasz
Ronconi a Plutoszból és több más
Arisztophanész-komédiából az edinburghi
fesztiválon utcán előadott, nagy-vonalú
társadalmi szatírát mutatott be Utópia
címen.

A Pécsi Nemzeti Színház előadása
egészen más szemszögből, mai társadal-



munkban visszhangot keltő oldaláról,
„mai közérzetünket belopva" közelítette
meg a gazdagodásról és a velejáró torzu-
lások veszélyeiről szóló antik példázatot.
Ez utóbbi gondolatot továbbgondolva, -
élezve, a komédia szövegét csupán alap-
anyagként kezdve, a mai dramaturgiához
közelítve szerkesztették át a darabot. A
torzképszerű tipikus maszkokat, álta-
lánosító színpadi alakokat és jellegzetes
szituációkat kibontakoztatva több más
Arisztophanész-műből ötvözött előjá-
tékkal és több helyütt beleszőtt újabb
jelenetekkel kibővítve egész estét be-
töltő darabbá kerekítették az eredeti ko-
médiát.

„ A Plutosz számomra . . . stílusgya-

korlat és klasszikus lecke. Olyan próba-
tétel, ahol tudni kell azt is, hogyan foly-
tassuk a versmértéket, és legyűrve a szo-
rongást, oldottan kell szőni a sorokat
Arany János magyar jambusai közé" -
vallja az adaptáló Katona Imre. Csak-
ugyan sikerült „lábjegyzetek nélkül", a
korra való túlságosan konkrét utalásokat
lehántva megszólaltatniok a művet. „A
konkréton túlmutató általánost keressük,
elkerülve Arisztophanész előadásainak
nagy veszélyét, a túl direkt aktualizálást,
ám megőrizve annak vagdalkozó szen-
vedélyességét . . ." - vallja közös célki-
tűzésükről Karinthy Márton. Nem min-
denkor teljesen egységesen, de lényegét
tekintve feltétlenül sikeresen és meg-

győzően oldotta meg a rendezés az Arisz-
tophanész-előadások másik nagy problé-
máját, a játékstílus kérdését is. Ennek
ókori eredeti mikéntjéről vajmi keveset
tudunk, de amúgy sem tudnánk ma élni
vele. Pécsett ezúttal az erőltetett archai-
zálást, valamint a kabaréstílus szokványos
buktatóit biztos ízléssel elkerülő,
egészséges, fiatalos „vagdalkozó szenve-
délyű", friss, csípős levegőjű komédiázást
láttunk, amelynek sodrásában az
arisztophanészi vaskosságokat (bár ezek-
ből - uram bocsá, más komédiákból is
idegyűjtve - kissé túl nagy bokrétát kap-
tunk) a szenvedélyes igazmondás légköre
tudta természetessé, elfogadhatóvá tenni.

Az előjátékkal - keletkezésének körül-
ményeire utalva - a Dionüszosz-ünnep
alakoskodó maszkás játékainak keretébe
foglalták a komédiát. Az antik „nagy
Dionüsziák" féktelen világa némileg a
magyar népünnepély játékosabb lég-
körévé enyhült, de sebaj ! Ahogy Arany
János költői nyelve az „attikai sóhoz" a
magyar népi humor „savát-borsát" ve-
gyítve a magyar nép számára birtokba
vette a görög költőt, úgy hadd fogadja be
most farsangi maszkás játékaink közé a
gazdagságról szóló komédiát a magyar
színpad is. (Különösen mulatságos népi
játékötlet a párkák fonalát parodizáló
„jóslatvárás", a nem létező fonalat gom-
bolyító szegényemberek pantomimja.) Am
ez a farsangi derű az átírt darabban a játék
vége felé haladva egyre elgondol-
kodtatóbb, már-már ugyancsak keserű
felhangokkal is vegyül. A szegény dolgos
emberek szerencsésen kiűzik maguk közül
a Szikophantát, az álnok besúgót, aki
„Közköpü volt" „rá nem tartozókban", és
„más bajára ette" kenyerét, ám lassan
önmaguk is olyannyira a Plutosz-imádat
esztelen rabjaivá lesznek, hogy a Gaz-
dagság istene keserűen csalódva ismét
vándorbotot fog, és vakságát vissza-
kívánva útra kel, mert akiket önmagával
megajándékozott, azok között már hiába
keresi az embert. A játék végét jelző far-
sangi tréfa oldja fel az elkomorodó pilla-
natot.

Harsány nevetést és elgondolkodtató
meghökkenést kiváltó, egyéni felfogású
Arisztophanész-megközelítést láttunk.
Adaptálás és színpadra állítás gondosan
kimunkált, egységes koncepcióra vall.
Mégsem hallgathatjuk el, hogy időnként
az az érzésünk támadt, hogy a társadalmi
szatírának ez az antik őse oly sajátosan
öntörvényű, kristálytiszta képződmény,
amely még az ilyen szakszerű és szelle-
mes beavatkozást sem viseli el kisebb-

Kézdy György és Faludy László Arisztophanész: Plutosz című komédiájának pécsi előadásán



nagyobb csorbulások nélkül. Talán két
jellegzetesebb példára utalnánk. Az óko-
médiák ideológiai magvát hordozó „agon"-
nak (versenynek, vitának) ezúttal igen
komoly jellege van. A verseny-ben vesztes
Pénia érvelése a szegénység serkentő és a
gazdagság rothasztó hatásáról az érvek és
ellenérvek pattogó pergőtüzében világítja
meg a mű legsúlyosabb gondolatát. Ezt a
feszes szellemi párharcot e helyütt a
Lüszisztratéból át-ültetett (ott a maga
helyén tökéletes drámai funkciót betöltő,
emitt viszont funkció nélküli nevettető
„bemondásokká" üresedett) szexuális
célzásokkal bővítette ki az átdolgozás.
Ami által a Péniát játszó színész kissé
bizalmaskodó előadását hozzátéve
pillanatnyilag csakugyan nevettetőbbé, de
tartalmában elmosódottabbá vált a tömör,
lényegretörő vitajelenet.

Az arisztophanészi szerkesztés ugyanis
látszólagos lazasága mellett feszesen cél-
ratörő: a Plutosz minden mozzanata az
alapeszme megismételt kifejezését szol-
gálja. A más művekből (Békák, Madarak,

Lüszisztraté stb.) túl nagy adagban be-
iktatott szövegrészek ezúttal nemegyszer a
céltól eltérítő komikus ötletekké, gegekké
válnak, amelyek időnként óhatatlanul
felhígítják az eredeti mű körvonalait,
határozott szituációit.

Az előjátékot is önmagában szellemes-
nek és dramaturgiailag indokolhatónak, de
hatásában mégis túlméretezettnek,
szerteágazónak éreztük. A beiktatott mu-
latságos epizódok értelemszerűen csak-
ugyan exponálták a szituációt, de zsú-
foltságukkal mégis elterelték a néző fi-
gyelmét az eredeti komédia tökéletes
drámai feszültségű indításáról. Ebben
ugyanis a szolga Karión szitkozódik, mert
urával teljesen értelmetlenül rongyos, vak
csavargót kell kísérnie. Csak hosszas
késleltetés után tudja meg vele együtt a
néző is, hogy ura Apollón rejtélyes
jóslatának engedelmeskedve követi az
elébe vetődött ismeretlen idegent. Majd
újabb késleltetés után tudjuk meg, hogy a
tévelygő vak koldus maga Plutosz.

Az átdolgozót az alapszöveg ilyenfajta
fellazításainál nyilvánvalóan a színészek-
nek némi játéklehetőséget, a közönségnek
mulattatást nyújtó színpadi szükség-
szerűség vezérelte. Annál is inkább meg-
érthető a szövegnek ilyenfajta „feldobása",
mert a rendezőnek ezt az általában
nagyobb színpadokon vagy szabadtéri
fesztiválokon érvényesülő komédiát ez-
úttal a kamaraszínház miniatűr méretei
közt kellett sikerre vinnie, ahol kevés le-
hetőség nyílott arra, hogy a táncnak, ze

nének, általában a karnak nagyobb töme-
geket mozgató dekoratív lehetőségeivel
dúsítsa fel a rövid eredeti szöveget.

A kis színpadon Najmányi László ki-
tűnő játékteret biztosító, kék leplekből
készült díszletei között a rendező ötle-
tesen, jó iramot diktálva pergeti elevenen,
mozgalmasan a játékot. Az alsó és felső
színpadtér szellemes kihasználásával
elevenedik meg előttünk a Plutosz-kultusz
misztikus szertartása, majd az egyre
marakodóbbá váló tömeg arany-borjú
körüli frenetikus tánca.

Az együttes meggyőződéssel és élve-
zettel tolmácsolja a komédiát. Ariszto-
phanész és Kremilosz kettős szerepében
Kézdy György kitűnő rátermettséggel,
nagy határozottsággal vezeti az egész
játékot. Kremilosza hitelesen járja be az
utat a társadalmi igazságtevést elhatározó
szegény földművestől, a Plutosz házi-
gazdájává vált, már-már hatalmaskodó
népvezérig. Energikus alakítását szeren-
csésen ellenpontozza szolgájának, Kari-
onnak szerepében Szegváry Menyhért
bohókásan játékos, könnyed, sokszínű
farsangi komédiázása. Szellemes rendezői
fogással Plutosz és Pénia szerepét
egyazon színész, Faludy László játssza
hatásos színpadi jelenléttel, sok bölcses-
séggel és humorral. A játékában pilla-
natokra felvillanó kissé operettes árnya-
latokat feledteti a szép befejezés: az em-
bert kereső, csalódott Plutosz tragikus
egyszerűsége. A Szikophanta vissza-
taszító szerepében figyelemre méltó,
gyilkosan komikus alakítást nyújt N.
Szabó Sándor. Tetszett a vénasszony
groteszk epizódját hitelesen és mérték-
tartással megformáló Sólyom Kati. A
szegény földműves feleségét alakító fiatal
Joó Katalin érdekes színpadi megjelenése
érzésünk szerint a későbbiek során jobban
testére szabott szerepekben a mostaninál
hatásosabban fog érvényesül-ni. Paál
Lászlót biztos tudása és fanyar humora
segítette a Karvezető és különösképpen a
jómódú szomszéd nem éppen könnyű
jeleneteinek tapintatos megoldásában.
Harkányi János, Bobor György és Takács
Gyula egyaránt hasznos részt-vevői az
előadásnak. Jól sikerültek, szellemesek
Najmányi László jelmezei.

Arisztophanész: Plutosz (Pécsi Nemzeti Szín-
ház)

Rendező: Karinthy Márton. Díszlet- és
jelmeztervező: Najmányi László.

Szereplők: Kézdy György, Szegváry Meny-
hért, Joó Katalin, Sólyom Kati, Faludy
László, Paál László, Harkányi János, Bobor
György, Takács Gyula, N. Szabó Sándor.

CSÍK ISTVÁN

Hol terem a magyar
néző?

Az országjáró paraván

Nem ismerem a statisztikát, mégis, majd-
nem bizonyos vagyok benne, hogy az
előadások számát tekintve az Állami
Bábszínház a világ legnagyobb színháza.
Évente több mint másfélezerszer jelen-
nek meg a bábok a paraván felett, s e
másfélezer előadás közel kétharmadát az
úgynevezett vidéki társulat produkálja.

Különös sorsú előadások ezek. Talál-
kozhatunk velük Zalától Szabolcsig, Bé-
késtől Nógrádig minden megyében, a
fővárosban azonban elég ritkán, s akkor
is elsősorban a peremkerületekben.
Százezrek látják őket évről évre, de a
szakmai kritika szinte sohasem foglalko-
zik velük. Pedig ezeknek az előadások-
nak a nézőterén ülnek, tapsolnak, visong-
nak a majdani színházlátogatók; ezeken
az előadásokon találkoznak először a
színház varázsával, azzal a sajátos világ-
gal, amely ha megragadja őket, egész éle-
tüket gazdagabbá teheti.

Nem lehet közömbös egyetlen szín-
házat szerető ember számára sem, hogy a
kis nézők mit kapnak és hogyan. A
gyermekek rendkívül fogékonyak, s na-
gyon hálásak azért, amit nyújtanak ne-
kik; de ha a színházzal való első találko-
zások szerencsétlenül sikerednek, annak
egész életre nyoma marad. S nem is
könnyű javítani. Hiszen az ezerötszáz
előadás csak akkor tűnik soknak, ha
egyetlen színház viszonylag nem nagy
társulatát számítjuk; ha arra gondolunk,
hogy hazánkban hozzávetőlegesen egy-
millió olyan korú gyerek van, akinek a
bábszínház nyújthatja a színház igézetét,
egymillió olyan fiatal, akivel a bábok sze-
rettethetik meg az élő színházművészetet
- ez az előadásszám rettentően kevés.
Kétszer, háromszor ennyi előadás sem
lenne sok, hiszen a kisebb településeken
is, ahová évente egyszer jut el valamelyik
utazó társulat, öt-hat előadásra lenne
igény.

Ezeknek ,a mindenfelől jelentkező
igények szorításának köszönhettem ma-
gam is, hogy módom volt végignézni az
országjáró előadásokat - legalábbis nagy
részüket. Nyáron ugyanis a délelőtti, kora
délutáni órákban a budapesti szabadtéri
színpadokon állítják fel e sokfelé


