
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)
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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.



Csányi Árpád mindezt nagyon jól tudta,
és az eredeti adottságokat maximálisan
kihasználó játékteret tervezett. A két
szomszédos, közös udvarú ház (a
legfontosabb tartalmi elem ez!) úgy van
felhúzva, hogy alig lehet észrevenni, hol
illeszkednek a falak a meglevő kövekhez.

A ruhák is átveszik a rendező elvet:
nem megbolygatni az eredetiséget. Kor-
hűek, de Hruby Mária színekkel, egy-két
kiegészítővel harsányságképzetünkhöz
igazítja a jelmezeket: van bakancs, csíkos
zokni, jajvörös klepetus. A külső forma
tehát harmonikus és egységes.

Hol kezdődik akkor a baj ? Először is a
zenénél: ugyanis már az fogad. Carl Orff
Carmina Buranája. Ennek annyi köze van
Plautushoz, hogy a középkori diákdalok
nagyobb része latinul van, de hol van ez a
latin Plautusétól! A zene a továbbiakban
sem mutat szoros rokonságot a művel:
heterogén anyagot dolgoz fel
kuplécskáiban Papp Zoltán. Tévedés ne
essék, a zenés-táncos betéteknek
mindenképpen helye van, hiszen maga a
plautusi komédia és az a hagyomány,
amelyből származik, élt velük; a darabok
felépítése, verselésük zenei metrikát
követ, zene kísérte a beszédet, bizonyos
versek kifejezetten áriaszerűen épültek a
szövegbe. Itt viszont a semmitmondó
dallamvilágú, inkább imitációnak ható
énekszámok idegen testként váltak ki. A
dalszövegek (Huszár Klára írta őket) sem
voltak vérpezsdítőek. Legjobban a
„legősibb mesterséget" dicsőítő kuplé
tetszett, ennek példának okáért keleties
melódiája volt.

Térjünk a játékra. Bohák György itt is
stílszerű kívánt lenni, felelevenítve a
görög-római színjátszás azon hagyomá-
nyát, mely néző és játszó közé nem von
éles határt, érdekelt részesévé teszi a
hallgatóságot a látottaknak. Erre azonban
Plautusnak és színházi kollégáinak több
lehetősége volt, mint ma nekünk. Vagy
meg kell elégedni azzal az aktualitással,
amellyel a kétezer éves mű általános
érvényű mondanivalója okán még mindig
rendelkezik, vagy ki kell dolgozni azokat
a játékformákat, ame-

lyek a régvolt idők közvetlenségét újra-
teremthetik. Ha ez nem történik meg
következetesen és végiggondoltan, csak
visszatetszést kelthet az áremelkedésen
való viccelődés vagy az illusztris ven-
dégek körbekínálása itókával. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy ezen időszámítás
előtti darabokban a közvetlen utalások
nem plusz poénok voltak, hanem organi-
kusan épültek a szövegbe. Ez a probléma
persze elvezet egy olyan területre, melyre
a gorsiumi és a vidám színpadi Plautus
csak apropó: nevezetesen a klasszikusok
korszerű játszására. Egyelőre sem ren-
dezőink, sem nézői tudatunk nem elég
csiszolt ahhoz, hogy képesek legyünk
elválasztani a hellén-itáliai rekonstruált
vaskosságokat a már szinte megszokottá
vált, vidámnak szánt otrombaságoktól, a
commedia dell'artéhoz hasonló szín-
játszást az olcsó, berögzült fogásoktól.
Ezt a tanácstalanságot érezni A hetvenkedő
katona előadásán is.

A történet két fő pilléren nyugszik: az
ephesusi zsoldosvezér iszonyú beképzelt,
gyönyörűnek, hatalmasnak képzeli magát,
holott nevetség tárgya rég. Rabságában
tart egy athéni leányt, akit szerelmesétől
ragadott el. Az ifjú, szolgája
közbenjárásával a katona szomszédjához,
egy idősebb, segítőkész emberhez költö-
zik. A leány a két ház közös falába fúrt
lyukon keresztül szökdös át kedveséhez.
Az őrzésével megbízott bugyuta szolgát
úgy tévesztik meg, hogy elhitetik vele, a
lánynak ikernővére érkezett. A
hetvenkedő katona megtréfálására a
szomszéd öreg az athéni csavaros eszű
szolgával szövetkezik, két örömlány
segítségével megleckéztetik a katonát, és
megszöktetik a szerelmeseket.

Ez nem olyan bonyolult, hogy első
hallásra ne lehetne megérteni. A korabeli
színjátszás megkövetelte, hogy mondják
is, amit csinálni fognak, része volt ez a
közönséggel való állandó kap-
csolattartásnak. Most azonban nem ártott
volna megkurtítani ezeket a magyarázó
tirádákat, hiszen gesztus, mozgás nem
hitelesíti őket. Gyabronka József, a ra-
vaszdi szolga ügyködik főképp, így neki
kell a legtöbbet magyarázkodnia. Ked

vetlenség nélkül próbálkozik a szerep
színesítésével, s ez gyakran sikerül is.

Közbevetőleg jegyzem meg: az eredeti
hosszú, szinte kiolvashatatlan nevek
helyett beszélő neveket használnak: Csűr-
csavaró a szolga, Várospusztító-Nagy-
fenegyerek a katona, Elárulkodó a másik
szolga. Miért nem ez szerepel hát a
színlapon? Legalább zárójelben oda-
kerülhettek volna ezek a játékos nevek!

Balázs Péter talán kicsit kedvetlenebb,
fáradtabb, nemigen nyúl hatásosabb esz-
közökhöz a szoborszerűen istenülő katona
megformálásában.

Azt a bizonyos kényes egyensúlyt
leginkább Agárdi Gábor és Márton András
igyekezett kiméricskélni: ők mindent
megtettek a nevetés előcsalogatására, s az
igényesebb eszközök kiválogatásában is
jeleskedtek. Vannak azonban bizonyos
helyzetek, amelyekben a patentek tűnnek
leginkább működőképesnek, s ezek
automatikusan beugranak a színésznek. A
rendező fékező- és irányítóerején sok
múlik ebben az esetben.

A mai színpadra alkalmazó Békés
András találhatta ki a két hetéra fő jel-
legzetességét és nevüket: Ringócsípejű és
Hullámzókeblű. Az utóbbi szerepben
Voith Ági, más választása nem lévén, a
névben jelzett előnyös testi adottságokat
hasznosította: többször is, mint elegendő.

Udvaros Dorottya viszont úgy ko-
médiázik, mintha az ősforrásból szívta
volna fel az önfeledt, belefeledkező,
fenntartás nélküli játékkedvet. A hatalmas
tér minden pontját bejátssza, mű-fenekét
úgy hordozza, mint stilizált, de mégis
természetes tartozékot, s nem te-kinti az
egyetlen meghatározó humor-forrásnak.
Ha ő van jelen, mindig az igazi
komédiázás légköre csap meg.

A szerelmeseknek szépnek és kedves-
nek kell lenniük: Hűvösvölgyi Ildikó és
Vitai András ilyenek.

összefoglalva: a vállalkozás eredménye
nem negatív, hiszen fölébresztette a
várakozást s az igényt a kiérleltebb Plau-
tus-játszás iránt.
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