
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

PLUTUS, AVAGY ARISTOPHANES ÉS A MODERN SZÍNHÁZ. 
Aki Párisban komoly színházat keres az Operán vagy a Comèdien 

kívül, az Baty, Rocher, Jouvet, Pitoëff és Dullin színházai között válogat-
hat. Ezek az igazgatók rendezői s nem egyszer színészei is színházaiknak. 
Maguk a színházak aránylag kicsinyek, ez és a francia közönség komoly 
színházi érdeklődése engedheti meg, hogy az igazgatók érdekes kísérletekbe 
bocsátkozhassanak, komoly, erősen irodalmi jellegű színdarabokat, modern 
rendezésben a legújabb színházi törekvéseknek megfelelően mutathassanak 
be. A Montparnasse-nak, Baty színházának, fénnyel, mozgással, rendezéssel 
operáló stílusa Pesten sem ismeretlen. Pitoëff és felesége, aki a század egyik 
legnagyszerűbb színésznője, főleg az orosz irodalom és színház nagy alko-
tásait alkalmazzák francia színre. Jouvet hideg intellektualizmusa a Girau-
doux-darabok játékos nehézségeit szerette. Jouvet ma Knock-ot játsza, Jules 
Romainsnek ezt az erősen Moliérei hagyományokon épülő, az orvosok sar-
latanizmusát gúnyoló darabját. Dullin, akinek egyik legutóbbi nagy sikere 
Volpone volt, klasszikusokkal és görög adaptációkkal szeret foglalkozni. 
Dullin az utóbbi években két Aristophanes-darabot is játszott, a Madarakat 
és a Békét, s jelenleg a Simone Joliivet átdolgozásában színrekerülő Plutus-
nak Chrémyle-jét formálja meg estéről-estére. Chrémyle a darab vezető-
szerepe, a zsörtölődő, egyszerű polgárnak, adóalanynak («français moyen») 
típusa. 

Mi vonz egy színészt és rendezőt, akit hazájában modernnek, ha nem 
is avantgardistának tisztelnek, Aristophaneshez? 

Plutus témájának kétségkívül van bizonyos aktualitása. 
A hétméteres színpadon a görög agora egész élete, olyan zsúfoltság-

ban, ahogy az a dél városaiban szokás : Aristophanes dolgozó Athénje, 
olyan merész és könnyed elvonásban a személyes sorsokból az emberiig, 
amihez csak a görögök értettek. A kézművesek Athénje ez, a pék, a cipész, 
a kékfestő, a kőműves tolonganak házaik előtt, műhelyeikben. Szűk utcák 
és kis sikátorok torkollanak a térre Fortuna arannyal ékes temploma elé 
s előszivárog rajtuk a mezei nép, a pásztor, a paraszt, a vincellér, a halász, 
az archaikus görög világ stilizált jelmezében. Panaszkodnak — a munka 
nehéz s keveset hoz a konyhára, a munkásember, aki becsületesen él, szegény 
marad mindig. — Jön az adószedő is, hogy Chrémyle, a becsületes polgár 
házára kiakassza az árverési hirdetményt. Chrémyle szeretne kitörni a munka 
és az adók leverő köréből s Apollótól kér tanácsot. «Kövesd az elsőt, aki 
áthalad e téren !» Ez az első áthaladó, egy különös méltósággal botorkáló, 
piszkos, bekötött szemű Öreg, nem más, mint Plutus, az arany istene. Csak 
a Juppiter által parancsolt kötést kell levenni szeméről, hogy azoknak a 
szegény és becsületes embereknek adja a pénzt, akik megérdemlik. Athéniak, 
szegény munkásemberek, itt az alkalom ! Chrémyle összehivatja barátait, 
a sok «igazt», jóembert. A nagy örömnek és reménykedésnek csak egy nő 
kiált megálljt : a Szegénység asszony könyörög, hogy ne taszítsák el maguk-
tól, hisz ő mindig hűséges volt hozzájuk. De a kézműveseknek, a mezei 
népnek elég volt az igazságtalanságból meg a nyomorúságból. Elűzik a 
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Szegénységet, Chrémyle leveszi az isten szeméről a kötést s a felhőkből meg-
indul az arany áradata. Mindenki gazdag lesz már Athénben, aki becsüle-
tes, szegény ember volt. 

De boldogabb lesz-e? 
A gazdag Athén díszletét óriás aranypók szövi át. Az emberek üldö-

gélnek a házuk előtt, unatkoznak ; dolgozni senki sem akar, az arany ingyen 
van. De a semmittevés is fáraszt s táncolni sem lehet örökké. Igaz, a «nem 
becsületesek» (a régi gazdagok), a bíró, a pap, a politikus, a kerítőnő és a 
bankár elhagyják a várost, mert ők a szegényekből élnek, de velük kény-
telen menni a szobrász is, mert itt már nincs ember, aki a hegyből kifejtené 
neki a márványt. A halász nem fog halat és a pék nem ad el kenyeret, van 
aranyuk nekik is elég. A városban kezd kitörni az éhínség. A vagyon igaz-
ságos elosztásából sem lesz semmi, az arany újra csak a gazemberekhez 
vándorol, az idegenhez, aki uzsoraáron adja el élelmiszereit s a rabszolga-
kereskedőhöz, aki négereket ad el Athénnak, hogy dolgozzék valaki a város-
ban. Minden rosszul fordul. A munkanélkülivé lett Mercur feltüzeli a lakos-
ságot a tehetetlen Plutus ellen, aki csak aranyat tud adni s nem boldog-
ságot ; a nép majdnem rárohan Plutusra, hogy agyonverje. Chrémyle éppen 
időben érkezik, hogy megvédje s elűzze Plutust, ezt a hatalmához képest 
gyönge istenséget. 

Ha az arany uralma megszűnt is, az idilli élet sem megy zökkenők 
nélkül. Mercur beáll a cserekereskedelem körébe s az aranynál is rosszabb 
értékszimbolum megalkotásán töri fejét. Chrémyle elűzi, de az ő hatalma 
is ingadozik már, követői elpártolnak mellőle s az ő hatalma is ingadozik 
már, követői elpártolnak mellőle s az öregek tanácsa (a szenátus) megbuk-
tatja Chrémyle New-Deal-ját, a vak Plutus visszahívását javasolja, jusson 
csak a vagyon az embereknek a véletlen szerint. Chrémyle nem enged, de 
érzi már, hogy nem sok reménye marad. Este a mezőre indul, hogy burgo-
nyát ásson ki magának vacsorára (Cincinnatus útja? vagy a bukott diktá-
toré?). Egy lefátyolozott nővel találkozik, ki fátylain át is bájos és kívá-
natos. Most érkezett — mondja — fáradtan arra a helyre, amelyet egykor 
nagyon szeretett. Egyszerű étkéből megkínálja Chrémylet, esznek s egymás 
karjában alusznak el. 

Mercur felveri az athéniakat: «Nézzétek a vezéreteket, aki elárult 
titeket egy idegen nőért!» De az idegen nő széthúzza fátylát, ő a Szegény-
ség-asszony : «Mert az emberek sorsa a munka és a szegénység. Az istenek 
maguk is szegények, lám, Juppiter is két napot tet t volna az égre, nappalra 
és éjjelre egyet, ha bírta volna pénzzel». A meggyőzött polgárok visszahív-
ják Plutust, a látószeműt s Plutus most már a munkának fogja megadni 
igazi jutalmát. 

Természetesen a téma aktualitásán kívül, ami amúgy is jórészben csak 
az átdolgozáson át bontakozik ki, Plutus igen sokban érintkezik az új dráma 
és az új színház törekvéseivel. 

Ha a tegnap drámatípusa a házassági háromszög volt, az új dráma 
a közösség felé kezd visszahajolni. Pitoëffék új darabjában (La Sauvage) 
a szegények és gazdagok két társadalmi osztálya ütközik össze szegény és 
gazdag, világlátás és érzelem kapcsán. A dráma nehezen lehet el bizonyos 
misztikum nélkül, de a misztikumnak élőnek és familiárisnak kell lennie 
egy néppel, vagy egy társadalommal. A Jollivet-féle átdolgozás és Dullin 
rendezése az egyik tőlünk legtávolabb eső misztikumot igyekszik élővé 
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tenni nyelv és gondolat szimbolikáján és színpadi játék koreografiáján át. 
A közösségben élő misztikumok és konvenciók az új drámának igen jelentős 
részei. Athénben is benne él misztikuma, Plutus el-elalszik a templomban, 
mormog, köhint néha, mert öreg isten ő már, törődött isten. Apolló még 
nem a mi finnyás irodalmárunk, csak az útkereszteződések ifjú és szemtelen 
istene. Az ifjú Mercur ezüstös bottal ugrál a nép között, hazudozik s úgy 
örül a nyereségnek, mint a sarki kalmár. Az istenek társalgása sem finom-
kodóbb, mint a pásztoroké. 

Ha az új színház stílusa stilizált igyekszik lenni, mi nyujt a stilizá-
lásra több alkalmat, mint ez a szimbolumokat, aranyat, kereskedelmet, 
szegénységet éltető görög mese? Plutus nagyszerű alkalom egy rendezőnek, 
hogy közönségét ránevelje a stilizált színjátszási stílus ízére, ami nélkül 
grandiózus drámai hatás el nem érhető. Persze az új színház egyre kevésbbé 
csak szavak és játék. Díszlet, fények, kosztümök, tánc és zene, minden 
együtt akar teljesebb valóságot, egészebb látványosságot nyujtani. Ugyanaz 
a részletekig kidolgozott és látványosságrendeltetését sem tagadó színjáték 
bontakozik ki a Plutus színpadképeiben, pásztorai körtáncában s Darius-
Milhaud zenéjében, mint amelyik a Pacifique-ban oly ügyesen színezte 
Lenormand mondanivalóit. 

Dullin Plutusa olyan kísérlet, amiben semmi sincs a frakkos Ham-
letek okvetetlenkedéseiből és mozit utánzó forgószínpadok dübörgéséből. 
Dullin Plutusa azok közül az újítások közül való, amelyek meg tudják tartani 
a mértéket s el tudnak jutni a művészetig. 

Lovass Gyula. 


