
remt, a western-szabályok és hatáselemek
biztos ismeretében. Ennek hiányában csak
egy átértelmezett, ironikus, ne-tán
parodisztikus vadnyugati játékkal lehetett
volna megpróbálkozni, annak ellenére,
hogy Foster láthatóan nem ilyet írt.

Az előadást így a megoldhatatlan fel-
adattal folytatott, jó szándékú, helyen-ként
eredményeket is felmutató küszködés
jellemezte. Jószerivel egyetlen szereplő
sem akadt, akinek hangja, játéka, mozgása
egyaránt alkalmas lenne az ilyesfajta
musicalszerepek gördülékeny
eljátszásához. A vendég, Kishonti Ildikó
az egyetlen kivétel; sajnos láthatóan ő is
tudta ezt. Olyan királynői gőggel vonult a
színpadon, mint aki nem érti, hogyan
csöppent ennyi nehézkesen skálázó kórista
közé. Sértett hercegnőt játszott vad és
érzékeny pusztai asszony helyett. Lukáts
Andor elég jelentős színpadi egyéniség
ahhoz, hogy egy marcona kisvárosi hőst
megjelenítsen, musicalénekesi
képességeknek azonban fel-tűnően híjával
van. Hasonló a helyzet Csákányi Eszterrel
is, aki sziporkázó bájjal játszotta el a
szerelemre és házasságra áhítozó csúnya
tanítókisasszonyt, hangja azonban ezekhez
a szárnyaló dallamokhoz kevés. Spindler
Bélának ezzel szemben tiszta és szép az
ének-hangja, igazi súlya, személyisége
azonban még nincs a színpadon. Ahhoz
legalábbis csekély, hogy legendás vad-
nyugati lovag lehessen. A zenés műfaj
másik alapkövetelménye, a mozgás, a tánc
is nehézkesre és iskolásra sikeredett: nincs
szomorúbb látvány ebben a mű-fajban,
mint a vérszegény, óvatos mű-verekedés, a
látszatzuhanások, a levegőbe-pofonok.
Meg az olyan táncok, amelyekben a
táncosok láthatóan nagyon figyelnek, ne
vétsék el a lépést. Néhány jó
mellékszereplő és kedves, szívderítő
pillanat azonban így is akadt az
előadásban: Eperjes Károly csaposa
például, és Sándor Erzsi Cselényi Nóra
vénlánykettőse. A játék legfőbb erénye a
Kormorán együttes hangulatos muzsi-
kálása, amely némiképp feledtette az
előadás egyéb hiányosságait. Úgy szó-
laltatták meg John Braden elsőrangú szá-
mait, hogy néha csaknem elhittük: igazi
broadwayi nagyzenekar játszik a boglári
kápolnaudvar vadnyugati kis-várost idéző
díszletfalai mögött.

BÁNYAI GÁBOR

Magyarok vagyunk:
tartsunk szét!

Vámos Miklós darabja Egerben

Az idei nyáron sem hagyott alább drá-
maíróink és szabadtéri színházaink tör-
ténelemfaggató, mítoszromboló kedve.
Lassan ott tartunk már, hogy hiányozni
fog, ha a nyári évadban nincs legalább egy
olyan előadás, melyből kiderülhet: akkor
és ott is hibáztunk, már akkor lépést
tévesztettünk. Magyarságtudatunk
alakításának fontos állomása az ön-
gúnyba, paródiába öltöztetett illúzióté-
pegetés s a. nyári várjátékok divatja a
lehetőséget is kínálja az ironikus meg-
közelítésre.

Ennek a jó néhány éve tartó folyamat-
nak részeként, logikus láncszemeként
mutatták be idén Egerben Vámos Mik-lós
Háromszoros vivát! című „képtelen"

krónikáját.
Valló péter rendezői pályájának eddigi

állomásai egyazon problémát hang-
súlyoznak makacsul. Nevezetesen azt,
hogy Valló évek óta igyekszik egy olyan
totális színházi formát találni, mely
tartalommá bír emelkedni. Formát, mely

nyelv feletti, artisztikus és konvertibilis -
ugyanakkor politikus, kétkedő, pole-
mizáló. Hazai. Magyar. Éppen ezért az
általa bemutatott darabok formajátékok
is, a magyar színpadról hiányzó láncsze-
mek. Színpadi gépezeteiben abszurditás,
öngúny, cseppnyi önsajnálat és arculütő
történelmi szembesítések munkálnak.
Valló előadásai eladhatók lennének
bármely fesztiválon: érteni csak itthon
lehet őket.

Ennek a jó néhány éve tartó folyamat-
nak logikus lépéseként jutott most el
Valló a magyar történelem egy szeleté-
nek bemutatásához. Az anyag annak a
Vámos Miklósnak a darabja, akivel nem
először dolgozott már együtt.

Hova menjenek a kunok?

Ennek a darabnak és előadásnak lát-
hatólag ez a legfontosabb kérdése. Hová
is menjenek? Több lehetőség kínálkozik.

Mehetnek például a tatárokhoz. Csat-
lakozhatnak a világuralmi terveket szövő
s minden bizonnyal nagy katonai erővel
rendelkező kánhoz. Jut nekik is a
harcból, s majdan a koncból is. Egy
részük el is megy tatárnak. Sorsuk a to-
vábbiakban ismeretlen.

Mehetnek - jöhetnek! - például a
magyarokhoz. Felajánlani katonai tudá-

Kern András és Koltai Róbert Vámos Miklós Háromszoros vivát! című játékéban (Agriai Játékok)
{MTI fotó-Ilovszky Béla felv.)



sukat éppen a tatárok ellen, s cserébe nem
kérni mást, mint letelepedési engedélyt,
életteret. Jönnek is a kunok vagy
negyvenezren, kérelem megy IV. Bélához
és a magyar urakhoz - aláírás, kun-
magyar barátság, letelepedés.

De nincs még vége a lehetőségeknek.
Mert mehetnek a kunok a . . . Bizonyos
idő elteltével legalábbis ide küldené őket
a magyar főúri gárda, mely jogait és
birtokait éppúgy félti, mint kizárólagos
befolyását a királyra. A kunoknak nem
tetszik az ötlet - szétszórják hát őket.
Együtt veszélyesek, elkülönítve - még
mindig kellemetlenek.

Még szerencse, hogy jön a tatár(járás),
legalább nem kell ezzel a kellemetlen
kun-üggyel foglalkozni. Azaz, dehogy-
nem! Hát hiszen most kéne harcba vo-
nuljanak a tatárok ellen. De már szét-
szórták, szétzüllesztették őket. És még-
sem segítenek. Mégiscsak igaz, hogy
menjenek a kunok a ... Bocsánat, még-se!
Mert vége a tatárdúlásnak, jön a második
országalapítás, s itt nagy szerep vár a
kunokra. Szaporodniok kell, magyarrá
kell válniok. Az esély megvan erre:
elzüllöttek, vereséget szenvedtek.
Letelepednek hát: éljen Béla, éljenek az
új magyarok. És aki bántani meri ezt a
szövetséget, ezt az új országot, az menjen
a ... szóval legjobb, ha a kunok, sőt, a
tatárok után megy!

Csiklandósan abszurd történet a tatár-
járás korából. Olyan nevetséges, amilyet
csak a történelmi távlat megenged.

De mi a célja ennek a fajta történe-
leminterpretálásnak ? Hogy IV. Béláról
kiderüljön: tulajdonképpen ostoba, hiú,
szűklátókörű fráter volt, aki egész életén
át egy állandó jelzőt koldult hű kró-
nikásától, s végül épp a kun-tatár ügy
kapcsán kapta a második országalapító
hangzatos elnevezését? Vagy hogy a
tatárjárásról megtudjuk: elkerülhető ballé-
pés volt csupán, melyet egy ország urai-
nak szokásos önzése, az összefogó elme
hiánya okozott, egyszerűbben fogalmazva
a stupiditás?!

Örkény István kívánta oly sokszor,
hogy váljék a magyar nép nemzeti ka-
rakterévé az a tulajdonsága, mellyel egy-
kori önmagát ki tudja nevetni. Jogos volt a
kívánság, ma is aktuális. Csak éppen
mintha átesnénk a nemzeti öntudat
túloldalára. Mára már olyan könnyen
intézzük el nevettető paródiákkal sors-
fordulóinkat, oly könnyen mutatjuk ki
egykor fontosnak hitt történelmi válto-
zások és események abszurditását, hogy a
felelősségtámasztás igényéből hovato-

vább ismét a felelősség eliminálása marad
csupán.

Annyira megtanultunk ugyanis nevetni
történelmünkön, magunkon, hogy mindent
kézlegyintéssel elintézünk: hiába, mi már
csak ilyen tehetségtelen, félresikeredett
lépésekre vagyunk képesek, de legalább
nevetni tudunk a saját hibáinkon. A
megismerés ily módon egyre inkább a
fölmentés ígéretével csábít. Hatásosan.

Vámos darabja ezt a nyilvánvaló zsák-
utcát nem szünteti meg, de nem is sétál
bele. A történelmi szituáció abszurditása
vonzza, keserű nevetésre ingerli. Nem
sajnál poénokat a kor és a magyarságtudat
rovására. De az egyszerű paródiával nem
elégszik meg. Dokumentumokat és
áldokumentumokat helyez egymás mellé,
hogy argumentálja tételét. Őt annak a
népnek a sorsa izgatja, amelyik
kitaszítottságában egy másiktól kér
menedéket, s ezért becsület-tel, tudással
fizetni is akar; ám a be-fogadóknak nincs
szükségük tudásra, segítségre. Inkább
bűnbakra, akit felelőssé lehet tenni a
vereségekért. Vámos így voltaképp két
úton-módon kerüli meg a fentebb említett
nemzeti karakterzsákutcát. Egyrészt azzal,
hogy úgy keresi a magyarság felelősségét,
hogy közben egy másik, idegen népet
használ katalizátornak, másrészt a
montázsszerűen szerkesztett
dokumentumsorozattal komolyabb
önvizsgálat felé tágítja az abszurd poén-
burjánzást.

Az első kerülő gondolati kitérőt ered-
ményez. A második fölveti egy színpadi
forma hazai hiányát.

A Bánk bán paródiája

Valló rendezése mindkét kerülőt átér-
tékeli. Részben azért, mert kénytelen al-
kalmazkodni a nyári színházak szabta
karakterhez, ahol még egy mély gondolati
anyag számára is a könnyed csomagolás a
szerencsésebb. Másrészt azért, mert
mindezek ellenére nem hajlandó
lemondani arról a formai kísérletsoro-
zatról, mely leginkább elmúlt évadbeli
rendezéseiben demonstrálódott. És nem
utolsósorban azért, mert Valló a nemzeti
karakterbeli problémákat Vámosénál
összetettebb módon igyekszik megköze-
líteni.

Valló számára nem az idegenség és a
befogadás a lényegi kérdés. Ez adottság. A
fontos: hogyan képes kialakulni vagy
elbukni egy nemzeti egység, milyen
tényezők akadályozták és akadályozzák

ma is egymás értését, a történelmi szük-
ség világos fölismerését?

Miután Valló ezzel az értelmezéssel
tulajdonképpen elmélyíti az író által föl-
vetett csiklandós kérdést, a megjelení-
tésben a kevésbé mélynek tűnő utat vá-
lasztja. Nem érdeklik sem az igazi, sem
az áldokumentumok. Csak a paródia, a
dolog, a történet kitapinthatóan abszurd
része. Ennek az ellentmondásnak megint
csak többrétű a magyarázata.

Az egyik ok feltétlenül az, hogy a
Vámos által kézbe adott anyag éles
problémafelvetése, remek alapötlete, sok-
szor szellemes kibontása ellenére sem
igazán színpadi kanavász. Sem drama-
turgiailag, sem ötletekben nem győzi a
darab az írói alapeszmét. Ezért hát Valló
kénytelen beismerni a kanavászról, hogy
az nem igazi színdarab - erre pedig a
legjobb alkalom egy lazán összefüggő
gag- és paródiasorozat.

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy
Vámos írásának megjelenítéséhez igen
alkalmas lenne egy olyan színházi for-
manyelv, mint amilyet például Arianne
Mnouchkine talált a francia forradalom
sokkoló, néhol megrázó, néhol parodisz-
tikus, máskor cirkuszi megjelenítésével.
Csakhogy ez a forma - bár fölsejlik Valló
rendezésében - még csak alakul a
rendezői műhelyben. Valló ma már túl
van azon a költői realizmuson, mellyel
például Vámos előző darabját, az
Asztalosindulót rendezte, már úgy látja,
hogy ez a megközelítés a nagyobb kér-
désekhez kevés. Am nincs még teljesen
birtokában annak a költői cirkuszi, mu-
tatványos, túlpörgetett, önálló jelentésű
formának, mely kiköveteli majd a neki
megfelelő műveket is. (És ez nemcsak
Valló problémája: előadásainak fogadta-
tása jelzi, mennyire kevés a segítsége eh-
hez a folyamathoz. Általában formaliz-
must akarnak fölfedezni ott is, akkor is,
amikor és ahol egy világnézetről árul-
kodó formanyelv készül.)

Valló tehát kettős játékot folytat a
Háromszoros vivát! előadásán. Egyrészt
szántszándékkal belesétál a nemzeti önis-
mereti zsákutcába, és „ilyenek vagyunk"

felkiáltással paródiát kínál. Másrészt egy
új színházi forma felé haladva a paródiát
magasabb szintre helyezi, és kérdéseket
tesz föl egy közösség magatartásáról.

Ezért remek ötlet a többszörösen csa-
vart Bánk bán-paródia. A Képes Krónika
képecskéit gunyorosan felnagyító
díszletben (Fehér Miklós egyre szaporodó
remek munkái között is talán a leg-
szellemesebb) a bánki tett kérdőjelei vo-



nulnak fel. Bánk tépelődése, pontosabban
Katona és a reformkor jobbító szándékú
tépelődése kerül itt pellengérre. Nem
titkoltan azzal az éllel, hogy a sok
nekibúsulás, nemes lelkiismeret-furdalás
helyébe a tett feltételezett lehetőségét
állítsa. A békétlenek zúgolódása itt ma-
gyar nótába csap, a király tépelődése ka-
cagtató pózváltásokat, üresen kitartott,
ellenállhatatlanul komikus pillanatokat
jelent. Ha a Bánk bán problematikája a
nemzeti történelemszemlélet egyik alap-
kövét jelenti, akkor Valló most erről
igyekszik bizonyítani, hogy inkább csak
álproblémáról van szó. Mert közben az
igazi kérdésekről megfeledkezünk. Annyit
küszködünk idegen erőkkel, valódi és vélt
elnyomókkal, hogy önmagunkra közben
már vakok vagyunk. Mert ebben az
előadásban már Tiborc sincs: csak egy
zsidó kalmár panaszát halljuk, s látjuk,
mennyire hiányzik belőle a tiborci ne lopj!
félsze - minden közeg azt kapja, akit vagy
amit megérdemel. Észre sem vesszük,
hogy a kunok is mi vagyunk, a békétlenek
is, a nevetők is meg az értetlenek is. Akik
egy-egy poén kedvéért még a történelmi
igazságokról is szívesen megfeledkezünk.
Hiszen: magyarok vagyunk tartsunk szét!

Egy érettségi tétel

Valló mindent elkövet azért, hogy mon-
dandója a paródia, a poénsorozat ellené-re
se maradjon rejtve. Ezért előadását
érettségi tételként mondatja föl.

Néhány érettségiző korú és ruhájú
gimnazista statisztálja végig az előadást.
Díszletelemeket tesznek a helyükre, más-
kor csak figyelnek, néha bemennek a
színészek közé, máskor csak a színpad
szélén ücsörögnek. Van szószólójuk is: az
Énekes, szintén érettségi öltönyben, Cseh
Tamás. Jó diákhoz méltóan felel. Ismeri a
tényeket, kiismeri magát a korban, még
ahhoz is van ereje, hogy kommentárokat
fűzzön az eseményekhez. Legalábbis
megpróbálja elemezni mind-azt, ami a
színpadon történik. Néha úgy, hogy
beleéli magát a színpadi szituációkba,
néha úgy, hogy szándékosan kivonja
magát belőlük. Lejön közénk, a néző-
térre, és mi kénytelenek vagyunk azono-
sulni vele. Mikor fölkel mellőlünk a
székről, már minket képvisel, helyettünk
szól. Helyettünk és velünk nem érti végül
is mindazt, ami történik. Hiszen az ab-
szurdumot megérteni nem is lehet. Neki
sem marad más a végén, mint a dühödt
szemlélődés: ledobja a nyakkendőjét, ki-
hajtott fehér inge mintha márciusi ifja-

kat idézne, szemében elszánt düh. Tehe-
tetlen.

Mellette pedig ott áll a Krónikás (Kern
András), aki már fölakasztotta magát, de
újraéled, mert a krónikás, ha névtelen,
akkor is pusztíthatatlan és együtt nem
értik a dolgot. Van köztük vagy hétszáz
év.

Talán az eddig elmondottakból kiderült
már, miért tartom fontos és még-sem
igazán sikerült előadásnak ezt az egri nyári
játékot. Fontosnak azért, mert bár
színpadjainkon a sokadik történelmi pa-
ródia ez, célja nem a hamis bálvány-
döntögetés, a burkolt és marxistának
tetsző öngyalázás, hanem a közös fele-
lősség tisztázása. Fontosnak azért is, mert
szembe mer nézni még soha igazán végig
nem elemzett Bánk bán-mítoszunk
színházi vonatkozásaival is. És végül
fontosnak azért is, mert Valló ismét kö-
vetkezetes lépést tett a maga egyre inkább
egyéni útján: mind jobban kezd
körvonalazódni egy olyan színházi nyelv,
mely hiányzik kevés színű színházi éle-
tünkből.

Nem igazán sikerültnek pedig azért
érzem az előadást, mert a sok gondolati és
formai elem olyan tömegben keresztezi
egymást, hogy egyik a másikát ha-
tástalanítja. Majdhogynem az történik,
hogy az abszurd abszurdja vagy a paródia
paródiája semlegesíti egymást, s a
végeredmény ... néha az unalom. Annyi
ötlet és vicc van az előadásban, hogy az
sokszor görcshöz vezet - a színpadon, és
passzív nézelődéshez - a néző-téren.

Egy azonban bizonyos: ez is, mint
minden Valló-előadás, megfekszi nézője
gyomrát. Bármennyire elhitetik is vele,
hogy csak üdítő limonádét ivott.
Vámos Miklós: Háromszoros vivót ! ( A G R I A
'79 Eger)

Zene: Cseh Tamás. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Jánoskúti Márta. Rendező: Valló Pé-
ter.

Szereplők: Koltai Róbert, Kern András,
Kézdy György, Kertész Péter, Hetényi
Pál, Sörös Sándor, Szombathy Gyula,
Gáspár Sándor, Hegedűs D. Géza, Nagy
Gábor, Tóth Máté f. h., Bánsági Ildikó,
Takács Katalin, Egri Márta, Cseh Tamás.

BUDAI KATALIN

Nincs miért hetvenkedni!

Plautus-bemutató Tác-Gorsiumban

A nyári színháznézéssel úgy vagyok, mint
a szilveszterrel: ha tetszik, ha nem, jól és
vidáman kell éreznem magam. A nyárias
mókákat tehát gyanakvással figyelem.
Boldogan dobom azonban félre
előítéleteimet, ha évszaktól függetlenül,
minden erőltetés nélkül szellemes, jó
hangulatú előadás születik. Tavaly Arisz-
tophanész Plutoszának gorsiumbeli be-
mutatójakor hagytam abba a fanyalgást.

Most is örömmel vettem hírül, hogy
hasonló élményre van kilátás. Derűlá-
tásra adott okot az is, hogy az immár
hagyományossá vált „nyári tematika":
furfangos-szolga-túljár-gazdája-eszén, il-
letve a magyar történelem balfogásainak
kesernyés parabolái kibővülnek ókori
művekkel. Ha már kőszínházba ritkán
(vagy sohasem) kerülnek, legalább nyá-
ron iskolázzunk rajtuk.

Ilyen hangulatban indultam kedvenc
Gorsiumomba a kedves Plautust köszön-
teni. Két órával később viszont ily
gondolatokkal távoztam : Gorsium ma-
rad, amilyen volt - tüneményesen szép.
Plautus úgyszintén: kitűnő komédiaszer-
ző. De nyári fanyalgásom - legalábbis
részben - ismét időszerű.

Bohák György rendező dicséretesen
választott darabot. A hetvenkedő katonát

meg kellett ismernünk, hiszen leszárma-
zottai, Falstaff, Ozmin, Münchhausen
báró, Háry János és még sokan mások
irodalmi-zenei családtagjaink. Ezt az alap-
művet olyan ritkán tűzték eddig mű-
sorra, hogy minden egyes felújítást ős-
bemutatónak kijáró reverenciával fogad-
hatunk.

Az a feltételezés, hogy a virágzó pan-
nóniai városkában játszhatták Plautus
négyszáz évvel korábban keletkezett mű-
veit, szintén ösztönzést adhatott.

Gorsium ezenkívül eszményi játék-tér.
A templommaradványok ívein túl zöld
fennsík terül el, érkezhet onnan hírnök,
hajós, papnők kara: mindent hitelesít a
tágas mező. A néhány meg-maradt ív
könnyen teleaggatható díszletekkel, s van
lépcső, oszlop: a dekorativitást szolgáló
elemek. A részek közti szintkülönbség
még a zenekari árkot is megteremti.
Hallani, látni kitűnően lehet.


