
vendégjátékok
dik (s csak másodsorban abból, hogy
Mohácsi János nem Dürrenmatt), hogy
míg a dürrenmatti János király a shakes-
peare-ihez képest felfokozott irónia elle-
nére is megmarad drámának, rögzíthető,
bárhol színre állítható, közkinccsé tehető
alkotásnak, a Mohácsi János-féle Bánk bán
egyszeri színházi játék, egy azonos
művészi elveket valló kollektíva nagyon
tehetséges laboratóriumi munkája; egy-
szeri kesernyés demonstráció, mítoszok-
ról, akarásokról és hőskultuszokról.

És lecke persze lelkesedésből is. A köz-
legényből sarzsiba avanzsált fiatal színé-
szek fanatikus buzgalommal és fegyelem-
mel, mintaszerű összjátékban teszik a dol-
gukat - „egy Hekubáért", egy minimális
nyilvánosságra, igen kevés nézőre
számítható alkalmi vállalkozásért. Az
összjáték pontosságával ellentétben egyé-
ni alakításaik értéke vitatható - igazából
csak a már jól ismert, markáns tehetségű
Gyuricza István (Bánk) és II. Endre és
Biberach kettős szerepében még Dunai
Károly emelhető ki. Színészként még a
dramaturg-rendezőként valóban sokat
ígérő Mohácsi János (Myska bán) is
jellegtelen. Másfelől viszont kérdéses:
erősebb jelenlétű profi színészek -
mondjuk, a kaposvári „szólisták" - egy-
értelműen gazdagíthatnák-e ezt a típusú
produkciót ? Óhatatlannak látszik ugyan-
is, hogy az ilyen színészek, mégoly cél-
tudatos rendezői irányítás alatt is, ne
egyéni pszichológiákat ábrázoljanak
helyzetükből adódó beidegzett reflex-
cselekvések helyett - ez pedig ezt az
előadást, ahol minden reakció társadalmi
és nemi alapimpulzusokból fakad,
könnyen félrevihetné és kiforgathatná
magából. Mindenesetre bizonyos, hogy
súlyosabb lenne a játék, ha e reflexcse-
lekvések modellisztikusabbak, kemé-
nyebbek, vadságukban artisztikusabbak
lennének, olyasformán, ahogy az a Ber-
liner Ensemble vagy legutóbb a bochumi
színház vendégszereplésén épp a kisebb
vagy csoportos szereplők esetében látható
volt. Ezért érdemes lenne még
kegyetlenebbül tovább csiszolni a lát-
hatóan máris sokáig érlelt produkciót,
amelyben ott rejlik a lehetőség, hogy a
maga nemében példaszerűvé váljék.

Színház - hátrányos helyzetben

Lapunk 1984 májusában dr. Koncz Gábor
fenti című tanulmányával indított vitájára
már eddig is számos hozzászólás érkezett.
A vitát nem zártuk le. Felhívjuk olvasóink
figyelmét, hogy továbbra is várjuk a szín-
házak gazdasági helyzetével kapcsolatos
észrevételeiket, gondolataikat,
véleményüket.

DURÓ GYŐZŐ

„Pekingi opera"

A megtévesztő elnevezés

Majd három évtizeddel a Kínai Klasz-
szikus Színház budapesti szereplése után,
1984 októberében látogatott újra „pekingi
opera"-társulat hazánkba. Művészei két
alkalommal Budapesten (előbb a Fővárosi
Operettszínházban, majd az Erkel
Színházban), illetve egy-egy estén hat
vidéki városunk (Gyöngyös, Miskolc,
Debrecen, Székesfehérvár, Zalaegerszeg
és Győr) színpadain tartottak bemutatót.
Teljesítményükről a magyar közönség
véleménye minden esetben megoszlott: a
többség zajos lelkesedéssel ünnepelte őket
az általuk nyújtott gazdag és egzotikus
látványvilágért, virtuóz akrobatikus
tudásukért, rendkívül összehangolt
együttes munkájukért. De mindenütt
akadtak szép számmal olyanok is, akik az
előadások végeztével csöndes
csalódottsággal távoztak. Utóbbiak közé
elsősorban azok az opera-barátok
tartoztak, akiket - főként az említett hat
vidéki városban - a kínai vendégek
fellépéseire „szerveztek". Ok ugyanis
európai értelemben vett operát vártak, sőt
a főváros nevével fémjelzett színháztól - a
közép- és kelet-európai gyakorlatnak
megfelelően - egyenesen „nemzeti"
operát. Am amit helyette kaptak, az
fogalmaik szerint leginkább az Európában
megszokott cirkuszhoz hasonlított.

Amit a magyar közönség látott, valóban
nem opera, a bemutatkozó együttes pedig
nem pekingi volt. A Kínai Nép-
köztársaság Belsőmongol Társulata ér-
kezett el hozzánk európai turnéja során,
illetve e kínai, mongol, huj, mandzsu és
koreai nemzetiségű művészekből álló,
száznyolcvan tagot számláló csoport
negyven fős kamaraegyüttese. A „pekingi"

jelző tehát nem a színház topográfiai
hovatartozását, hanem az általa játszott
színjátéktípust jelöli. Kínában több tucat
helyi „opera" ismeretes, létezik például
„kantoni", „sanghaji", „saohszingi" és
„szecsuani opera" is. „Pekingi opera"-
társulatok szerte az országban működ-nek:
Kantonban, Sanghajban vagy Sze-
csuanban éppúgy, mint ahogy Pekingben
is találhatók „saohszingi" vagy éppen

„szecsuani opera"-együttesek. Ám vala-
mennyi csoport csak a maga „operatí-
pusát" műveli. E típusok ugyanis külön-
böző tájegységek zenei hagyományait,
folklórját és dialektusát képviselik. Igy -
bár a színjáték technikai, eszközhasználati
és stiláris jegyei, sőt a repertoár egyes
darabjai is az „operatípusok" többségénél
hasonlítanak egymásra - annak a
színésznek, aki típust akarna váltani,
elölről kellene kezdenie a mesterség ta-
nulását.

Ami az „opera" elnevezést illeti, ennek
eredetét így fejtegeti Szergej Obrazcov A
kínai színház című könyvében:
„Valószínűleg valami nem nagyon kö-
rültekintő európai járt Kínában, látta a
kínai színház előadását, és bár ez az elő-
adás egyáltalán nem hasonlított egyetlen
európai színházi műfajhoz sem, válogatni
kezdett a színházi címkék között, annak az
elvnek az alapján, hogy »ott is énekel-nek,
meg itt is énekelnek«, és úgy vélte, hogy
ez a legmegfelelőbb. Jobb híján aztán ez a
műfaji megjelölés nemcsak az európai
irodalomban honosodott meg, hanem a
kínaiaknál is. Meghonosodott, és nagyon
sok embert megzavar." Majd valamivel
hátrébb még hozzáfűzi: „Azt gondolom,
hogy az »opera« mint a hagyományos
kínai színház meghatározása fokozatosan
el fog tűnni." Obrazcovnak nem lett igaza:
huszonnyolc éve írta le idézett sorait, s az
„opera" megjelölés ma tán élőbb és
elterjedtebb, mint valaha. Kárpáti János
Kelet zenéje című munkájában ennek okát
abban látja, hogy

.. ez a színházi forma - az egyéb ázsiai
drámai műfaj októl eltérően, ahol a dráma,
a tánc és a zene egymással párhuzamosan
halad - bizonyos értelemben közel áll az
európai operához, mert a cselekmény
zenei formában halad, a monológokat,
dialógusokat maguk a színészek ének-lik, s a
hangszeres együttes szerepe is nagyjából
hasonló: kíséri, aláfesti, be-vezeti és
összekapcsolja a színpadi cselekmény
különböző részeit". Am rögtön hozzáteszi:
„Számos érv azonban - igen meggyőzően -
az »opera« elnevezés el-len szól.
Mindenekelőtt az, hogy az »opera«
annyira sajátosan európai mű-faj, s azon
belül is egy igen körülhatárolt kor
terméke, hogy a kínai színházra való
alkalmazása igen sok magyarázatot, meg-
kötést igényel, nagyon is »mutatis mu-
tandis « értendő. (...) Tévútra vezethet
azután az is, hogy az európai operában -
tudjuk jól - a súly a zenén van. A kínai
színházban viszont a zene szerény össze-
tevője a drámai egységnek, és semmi-



képpen nem kíván előtérbe kerülni, szu-
verén módon hatni. Végül az is ellene
szál az »opera« elnevezésnek, hogy az
európai műfaj fogalma kimondatlanul is
más, nem zenés színpadi műfajok létét
sugallja. Ha azt mondjuk, »opera«, ezzel
akaratlanul is kiválasztottunk egyet az
Európában élő színházi műfajok sorából.
A »pekingi opera« viszont a kínai szín-
ház, a kínai színházi műfajok alaptípusa,
melynek vannak ugyan ilyen vagy olyan
változatai, mindegyikben közös azonban
a zenéhez való kötöttség, a zenei dekla-
mációban való megszólalás. Ezért jobb-
nak tartjuk a »kínai színház« vagy »pe-
kingi színház« elnevezést, azzal a már
kimondani sem szükséges - kiegészítéssel,
hogy zenével egybekötött műfajról van
szó, mint Ázsiában mindenütt." Obrazcov
még azt is megjegyzi, hogy a kínaiak több
európai értelemben vett operát is
szereztek, s a félreértések elkerülése vé-
gett a „zenés dráma" terminust ajánlja a
klasszikus kínai színházformák jelölésére.

Jómagam úgy vélem, hogy ha egy el-
nevezés ennyire megtévesztőnek bizo-
nyul, a legtanácsosabb letenni arról, hogy
egy - az európai kultúrkörtől idegen -
színjátéktípust a nagyon is behatárolt
jelentésű európai szakkifejezések segítsé-
gével próbáljunk megjelölni. Ezzel a
módszerrel ugyanis csak a fogalom kö-
rülírása lehetséges. A legcélszerűbb azt
az eredeti megjelölést használni, amelyet
az adott színjáték hazájában alkalmaznak,
s amely kizárja a más színházfajtákkal
való összetévesztés vagy fölcseré-lés
lehetőségét. Ez a terminus esetünkben a
csing csü, amely ugyan annyit jelent csak:
„fővárosi színház", de minden kínai
kizárólag a „pekingi opera" műfaját érti
rajta. Ahogy nem hívjuk a kathakalit
„indiai balettnak", a nót "japán operának",
a kabakit pedig „japán nép-színműnek", s
ezzel megannyi tévedést és félreértést
kerülünk el, a csing csü elnevezés
használatával hasonlóképpen kikü-
szöbölhetnénk a „pekingi opera" meg-
jelölés keltette téves asszociációkat.

A Körtefa-kerttő l
a kulturális forradalomig

A csing csü eredetét nyomozva a "rang-
korszaknál (i. sz. 618-9o7) kell indítani
vizsgálódásunkat. A VIII. században
Hszüen-cung császár - akit a hagyomány
azóta is a színjáték isteni rangú patrónu-
sának tekint - Körtefa-kert néven olyan
iskolát alapít, amelyben nemcsak költé-

szetre, zenére és táncra, hanem színját-
szásra is oktatják az udvar legtehetsége-
sebb ifjait. Ez a már évszázadok óta mű-
ködő császári zenei és szórakoztatási
hivatalok mintájára szervezett intézmény
- amelynek a művészi képességekkel
megáldott Hszüen-cung az első vezetője
is volt, s ezért a színészeket egy ideig
Kína-szerte „a császár tanítványainak"

hívták - egészen a XII. századig fönnállt,
s nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a több
különböző színjátékfajta létezése elle-
nére a kínai színjátszás technikája, esz-
köztára és stílusa még ma is viszonylag
egységesnek mondható.

A kínai színház fejlődésének második
fontos állomása a színműirodalom vá-
ratlan fölvirágzása a mongol jüan-di-
nasztia uralkodásának éveiben (i279

t368). Ekkor lesz Peking a főváros, s eb-
ben az időben válik a színház - amely
addig csupán az udvari arisztokrácia
szórakoztatását szolgálta - a városok la-
kosságának legfőbb kulturális táplálé-
kává. Közel félezer olyan színdarabról
tudunk, amely ebben a korban született,
ezek közül majd kettőszáz máig fönnma-
radt. Némelyikük magyar nyelven is ol-
vasható, így Kuan Han-csing Tou O
ártatlan halála illetve Csao Pan-er, a
mentőangyal című művei, Vang Si-fu alko-
tása, A nyugati szoba valamint Li Hszing-
tao híres drámája, A krétakör. Az utóbbi
darab Klabund és Brecht földolgozásai
révén Európában is ismertté vált. A kí-
nai dráma műfaji szabályai némiképp el-
térnek az európai színművekkel szem-
ben támasztott követelményektől. Leg-

Jelenet a „Pekingi opera" Levonulás a hegyről kettesben című előadásából



lényegesebb vonása a történet epikus ki-
fejtése: a cselekmény nem sűrűsödik szi-
tuációk köré, a különböző cselekmény-
szálak kollíziók nélkül keresztezik egy-
mást, kapcsolódnak össze vagy válnak
szét. A szereplők monológjainak és dia-
lógusainak nélkülözhetetlen eleme a
személyes narráció, amelyben a szereplő
bemutatkozik és vázolja körülményeit. A
később kialakuló csing csü majd átveszi
ezt az epikus formát, mert rendkívül
alkalmas a nagy elbeszélő művek szín-
padi adaptálására.

A Ming-dinasztia korában (1369-1644)
általánosan elterjed az úgynevezett déli
dráma, a csuan csi, amelynek igen hosszú
és bonyolult szerkezetű darabjait néha
több napig adják elő. A színház ekkorra
már a városi előkelőségek kedvenc idő-
töltésévé válik, a társulatok a vásárterek-
ről fényes palotákba költöznek. Van
idejük a technika, a stílus és az eszköztár
tökéletesítésére. Rögzítik az alapvető
szerepköröket, ezeknek többségét majd a
csing csüben is megtaláljuk. Szimbolikus
jelentésük szerint rendszerezik a jelmeze-
ket, és a csing csü örökölni fogja ezt a ha-
gyományt is.

A XVI. században egy kifinomult ízlésű
költő és egy nagy tudású muzsikus
zeneiskolát alapít Kunsanban, s mind ze-
nei, mind irodalmi téren megújítja a kínai
drámaművészetet. A helyi népi szín-
játékfajtákból Kína máig legválasztéko-
sabb színházformáját kristályosítják ki, a
kun csüt. E típus a XVII. század elejére az
egész országban közkedveltté válik,
központja Szucsou lesz. A kun csüben már
teljesen olyan a szerepkörök fölosztása,
mint a későbbi csing csüben. Innen
származtathatók a csing csü szimbolikus
gesztusai és éneklésmódja is.

A XVIII. században az addig uralkodó,
de valójában már csak a művelt polgárság
szűk rétegét kielégítő kun csüt foko-
zatosan háttérbe szorítják a széles töme-
geket vonzó helyi jellegű színházak, ame-
lyek a népi színjátszás legjobb hagyomá-
nyait elevenítik föl. Ezek egyike, az An-
huj tartománybeli pi huang olyan népsze-
rűségre tesz szert, hogy fölkelti az ural-
kodó érdeklődését, aki e színjátéktípust
Pekingben is meghonosítja. Ettől kezdve
nevezik csing hszinek („fővárosi játék")
vagy csing csünek („fővárosi színház") ezt a
színházfajtát. A színházi élet ebben az
időben, a Csing-dinasztia uralkodásának
korában (1644-1911) már a városi tea-
házakban folyik, ahol a közönség három
oldalról üli körül a színpadot, s - miköz-
ben élvezi a látványos játékot - eszik,
iszik, dohányzik, beszélget, üzleti tárgya-
lásokat bonyolít le. A XIX. században a
kifejezetten színház céljára készülő épü-
leteket is a teaházak térbeli elrendezésé-
nek mintájára alakítják ki. A XX. század
elején létrejönnek az első színészképző
iskolák is, addig a mesterség jobbára
dinasztikusan öröklődött. Századunk első
felében jut el először csing csü-társulat
Európába: a legendás hírű színész, Mej
Lan-fang együttese kápráztatja el földré-
szünk közönségét.
A kínai forradalom győzelme (1949)

után továbbra is nagy becsben tartják a
színházi hagyományokat, mert alkalmas-
nak ítélik őket a forradalom eszméinek
terjesztésére. Országos fesztiválokat ren-
deznek, hogy számba vegyék a helyi jelle-
gű színjátékfajtákat és ezek művelőit.
Társulatokat és színésziskolákat alapí-
tanak, a színészek állami alkalmazottak
lesznek. Színházi reformmozgalom indul
el, amelynek keretében összegyűjtik és

kiadják a különböző típusú darabokat,
gondosan kiválogatva az ideológiailag
kártékony hatásúnak minősülő műveket,
például a rémdrámákat és a misztikus
szemléletű alkotásokat. Ösztönzik a ha-
ladó gondolatok és a klasszikus formák
ötvözésére irányuló kísérleteket. E pró-
bálkozások legsikeresebbje a jangko nevű
népi színjáték megújításának számító
zenés dráma, A fehérhajú lány, Ho Csingcse
és Ting Ji műve, amely magyar ki-adásban
is hozzáférhető. Mind gyakrabban
indulnak európai körutakra klaszszikus
színjátékformákat bemutató együttesek,
mindenütt bámulatot keltve, el-ismerést és
híveket szerezve a kínai kultúrának.

Az 1966-ban meghirdetett kulturális
forradalom azonban egyszerre hadat üzen
mindennek, ami régi, s többek között az új
virágkorát élő csing csüt is a múlt
csökevényének bélyegzi. A színházakat
betiltják, s a csing csü több mint egy
évtizedig tetszhalottként kénytelen tovább
létezni. A hetvenes évek végétől aztán
fokozatosan újra elfoglalja helyét Kína
kulturális életében, de kérdéses, mennyi
időre lesz szüksége mind a szín-játéknak,
mind a színészeknek ahhoz, hogy e
művészet a kényszerű kihagyás után régi
ragyogását visszanyerje.

A teremtett valóság
A keleti színjátékformákra általánosan
jellemző, hogy nem a valóság utánzással
történő ábrázolására, hanem a stilizáció
eszközével megvalósított újrateremtésére
törekszenek. Nem a világ és az élet
minden tekintetben hű tükrözését, hanem
a világot és az életet átható és irányító
törvények föltárását tartják föladatuknak.
A létezés lényegének megragadását pedig
elvonatkoztatással, tehát egy speciális, ám
a valóság rögzítésére alkalmas jelrendszer
segítségével kívánják elérni. A kínai
színész például soha nem ábrázolja
naturalisztikusan a színpadon meg-tett
utat, mint európai kollégái: cselekvéséből,
viselkedéséből, állapotából sem az út
hosszára, sem nehézségére, sem vi-
szontagságaira nem lehet következtetni.
Legföljebb egyszer körbejár a színen: az
út lényegét, hogy minden végpont egy-ben
kiindulópont is, ez is éppen eléggé
érzékelteti. Ha pedig egyéb információra
lenne szükség, azt szóval is közölheti.

Ennek ellenére a keleti színészek jóval
kevesebb szöveget mondanak, mint az
európaiak. S ez természetes is, hiszen
közlendőjük nem racionális természetű.

A Majomkirály cseles visszacsalogatása („Pekingi opera")



Szavakkal csupán a látható és tapasztal-
ható világot lehet leírni, azt, amely mi-
mézissel is ábrázolható. A lét lényegét
képező világtörvények azonban látha-
tatlanok: meg nem fogalmazhatók, föl nem
foghatók, csak megsejthetők és át-
érezhetők. Pontosabban utal rájuk egy
elhomályosult jelentésű gesztus, mint egy
kötetnyi értekezés. A keleti színész nem
szavak és gondolatok erejével kíván hatni,
hanem az érzékeiken át próbál a nézők
lelkébe hatolni. Káprázatos látványvilággal
és különleges hangzásokkal veszi körül
őket, amelyek elemeiben ősi, már csak
kollektív tudatalattijuk tartományaiban élő
jeleket vélhetnek fölismerni. S miközben a
közönség elbűvölten élvezi a színpadi
forgatagot és az attrakciókat, a feléje
záporozó jelek belső figyelmét a mögöttes
világra, az esszenciális létre irányítják.
Nyugati szemléletű, tehát a világot
önmagával azonosnak tudó európai néző
számára természetesen befogadhatatlan
marad ez a látens üzenet, hisz csak a
káprázatvilág jelenségei-re figyel, mert
más a világképének szerkezete. De
földrészünk közönségét is lenyűgözi a
színpadi játék virtuozitása és a színészi
alakítások formai tökéletessége.

A keleti színész ugyanis csak a töké-
letesség elérését tűzheti célul maga elé.
Csak a hibátlan forma képes közvetíteni
azokat az immanens tartalmakat, amelye-
ket játékával nézőinek átnyújtani hivatott.
Ennek megfelelően a Távol-Kelet
színészei hét-tíz éves korukban kezdik
tanulni a mesterséget, s csak meglett fér-
fiként merik azt állítani magukról, hogy
érett művészek, akik hibátlan teljesít-
ményre képesek. De a tökéletességre tö-
rekvés magyarázza a keleti színjáték-
típusok időbeli állandóságát is, vagyis
hogy kikristályosodásuk után formájuk
nem változik többé. Ha ugyanis egy szín-
házfajta elérte azt a szintet - a tökéletesség
szintjét -, amelyen képes átadni kö-
zönségének üzenetét, fölösleges tovább
fejlődnie. A csing csüt mintegy két évszá-
zada ugyanúgy játsszák, színészi techni-
kájában, stílusában, eszköztárában pedig
valószínűleg olyan jegyeket is őriz, ame-
lyek már a Körtefa-kert növendékeinél
megfigyelhetők lettek volna.

A csing csü éppoly szívesen merítette
témáit a több évezredes kínai történelem-
ből, mint saját korának társadalmából.
Történelmi históriákat, hősmondákat,
vallási legendákat és híres regényeket
egyaránt földolgozott. A Belsőmongol

Társulat egyetlen teljes darabot sem
mutatott be, mindkét programját a leg-
népszerűbb színművekből kiemelt zárt
jelenetek alkották. A magyar közönség így
valamelyes áttekintést nyerhetett a csing

csü-repertoár változatosságáról. Mindkét
budapesti estén szerepelt egy-egy epizód
a Nyugati utazás című klaszszikus kínai
regénynek a Majomkirály kalandjait
fölsorakoztató színpadi változatából, egy-
egy jelenet a Fehér Kígyó története című
kínai néprege adaptációjából és a
Levonulás a hegyről kettesben című komikus
közjáték. Á második fő-városi előadáson
pedig bemutattak egy részletet A Jang-ház

női hadvezérei című klasszikus kínai regény
földolgozásából is. A műsorfüzetben
meghirdetett hetedik műsorszám, a

Sacsiapang-falva című modern kínai színmű
Fortélyos szópárbaj című jelenete
ismeretlen okokból el-maradt.

A Belsőmongol Társulat valamennyi
magyarországi előadását az Európában
legelterjedtebb dobozszínpadon tartotta.
Ez azonban nem zavarta a művészeket,
hiszen a csing csü színpada ugyan-úgy
téglalap alapú, mint legtöbb szín-házunké.
Csupán a térszínpadi hatás maradt el, s az
egyébként a játéktér jobb oldalán, jól
látható helyen dolgozó zenekar szorult
takarásba, a színpad-nyílás jobb portálja
mögé. Így sajnos nem lehetett
megszólalásuk közben szemügyre venni a
jellegzetes kínai hangszereket, találgatni
kellett, mikor hallatszik a kéthúrú hegedű,
az er-hu, mikor a két lant, a teliholdhoz
hasonló testű jüe-kin és a háromhúrú szan-

hszien hangja. E húros trió muzsikáját
dobok,

gongok, csattogtatók, réztányérok ritmusai
illetve fuvolaszó egészítették ki. A
zenekar nemcsak a színészek recitativóját
és éneklését kísérte, hanem színre
lépésüket és kivonulásukat is aláfestette,
továbbá a harci jelenetek és egyéb össze-
csapások ritmusát is meghatározta.

A csing csü arcai
A vendégjáték során bemutatott szín-
darabrészleteket sikerült úgy összeválo-
gatni, hogy mindegyikük a csing csü más és
más arcát mutassa. A Fővárosi Ope-
rettszínházban tartott előadás A csodatevő fű

megszerzése című jelenettel kezdődött,
amely a Fehér Kígyó történetének hetedik
epizódja. Harci jelenet volt, amely a szép
fiatal nő alakjában testet öltött Fehér
Kígyó - aki szörnyethalt férje
feltámasztása végett gyógyírt keres - és a
csodafüvet őrző ifjú őzek és darvak
küzdelmét foglalta magában.
Természetesen tartózkodtak mindennemű
állatábrázolástól, egy fegyverforgató nő és
fiatal harcosok között folyt a viadal,
amelyet akrobatikus stilizációval
jelenítettek meg: a híres dárdarúgásos
tánccal. A főhősnőt körbefogták ellen-
felei, és dárdákat hajítottak feléje, ame-
lyeket ő visszarúgott hozzájuk. A magyar
tévénézők már megcsodálhatták ezt az
attrakciót a Marco Polo című film-sorozat
egyik részében, amikor a pekingi császári
udvarba megérkezett európaiak
tiszteletére rendezett ünnepséget mutatták.
Ott férfi szereplő állott a közép-pontban,
tucatnyi ellenlábas vette körül, s ő
párosával rúgta vissza a feléje záporozó
dárdákat. Sajnos a Belsőmongol Társulat
produkciójában túlságosan kö-

Jelenet a „Peking i operá" -ból



vethető volt a technika: a harcosok egy-
másnak dobálták dárdáikat, hogy dárda-
eső benyomását keltsék, s mindig csak
egyikük hajította a hősnő felé a fegyverét,
amelyet ő könnyedén rúghatott vissza. A
Fehér Kígyó alakja a csing csü négy
alapvető szerepkörének egyikét, a tan,
azaz a női szerepkört képviseli, eb-ben a
jelenetben annak is egyik speciális
típusát, a vu tant, tehát az akrobatikus női
szerepeket.

Ezután rövid komikus közjáték követ-
kezett, amelynek főhőse csou szerepkörű,
vagyis clownfigura, egy szökött budd-
hista szerzetes volt. Ebben a Levonulás a
hegyről kettesben című jelenetben kaptunk
ízelítőt a csing csü pantomimikus
gyakorlatából, amelyet azért fejlesztett ki,
mert nem alkalmaz díszleteket, ha-nem a
szereplők környezetének, körül-
ményeinek megalkotását a nézők képze-
letére bízza. „Minek díszleteket építeni -
írta kínai utazása során Egon Erwin Kisch
-, ha a nagyapák és az unokák is tudják,
hogy az a szürke zászló, mely alatt a
színész most ellépked, a város kapuja.
Minek derengés, és általában: minek
színpadi világítás, ha a zenekar ritmusa
úgyis áthatóan, európai fül számára
túlságosan áthatóan jelzi, hogy hajnalodik
. . . Minek a díszletfestő és díszlettervező,
ha minden karzati néző-nek ősidőktől
öröklött vérében van a fausti kívánság
beteljesülése: a varázs-köpeny, mely
elröpíti távoli országokba abban a
pillanatban, amint érdeklődése tárgyai, a
szereplő személyek odamennek . . ." A
csing csü természetesen gondoskodik
arról, hogy közönsége a nyilvánvaló
jelzéseken túl is értse színészeit. Amit
nem mutathat sem díszlet, sem kel-lék,
sem valami konvencionális jel, azt
megteremti a színész megjelenítő ereje. A
hegyről lefele tartó szökevényeknek, a
boncnak és az apácának egyszer csak egy
hideg vizű kis tavacska került az

útjába. Mondanom sem kell, semmiféle
víz nem volt a színpadon. A nézők mégis
elhitték, hogy a szerzetes többször meg-
teszi a két part között oda-vissza az utat.
A színész mozdulataiból ugyanis nemcsak
az átkelés egyes fázisait lehetett pontosan
kiolvasni, hanem még a víz
hőmérsékletének alakulását is. Ha valódi
tó hullámzott volna a színpadon, a köte-
lező stilizáció szerint csak néhány gyors
lépéssel lett volna szabad átgázolni rajta.
Am a nem létező tavacska önmagában is
stilizáció, így az átkelés megjelenítésénél
a pantomim naturalisztikus áb-
rázolásmódja is megengedett. Nem vé-
letlen, hogy ez a jelenet nyerte meg a
leginkább a magyar közönség tetszését:
legalább annyira közrejátszott ebben az
európai mimézis hagyományaival roko-
nítható ábrázolásmódja, mint humoros
tartalma.

Végül a Majomkirály kalandjai közül a
Fölfordulás a Mennyei Palotában című
epizódot láthattuk. Szun Vu-kung, a
Majomkirály megformálása bravúros
színészi képességeket követelő szerep-
kör. Vu-csounak nevezik, mert egyesíti
magában a harcos és a komikus típusok
tulajdonságait. Szun Vu-kung életre
keltőjének nemcsak majomügyességű-nek
kell lennie, hanem minden pillanatában
érzékeltetnie kell a figura állati, emberi és
isteni vonásait, ingatag jellemét,
egyszerre gyarló és nemes természetét is.
Ebben a jelenetben a Majom-király
ellenfelei a Mennyei Palota tisztjei és
tábornokai voltak, akiket csing szerep-
körű, azaz festett arcú színészek jelení-
tettek meg. A távol-keleti színjátékfaj-
tákban - így az indiai kathakaliban és a
japán kabukiban is - az arcfestés különle-
ges föladata, hogy a fontos szereplők
uralkodó jellemvonásait azonnal fölis-
merhetővé tegye. A csing csü arcfestése a
teljes arcfelületet befedi. A vörös szín
nemes, becsületes, a fekete nyers, egye

nes, a sárga nyugodt, megfontolt, a kék
vad és rosszindulatú, a zöld félelmetes,
démonikus, a fehér álnok és hitszegő
karaktert jelez. A szimmetrikus arcvoná-
sok belső harmóniára, az aszimmetrikusak
torz lélekre utalnak. A földöntúli lények
arcát arany- vagy ezüstszínűre festik.
Némelyik szereplőnek - mint például a
Majomkirálynak - sajátos, egyéni sminkje
van. A Mennyei Palota tisztségviselőin
csodálhattuk meg először a csing csü pazar
kiállítású jelmezeit, amelyek
gazdagságukkal a színpadi tér kopárságát
kívánják ellensúlyozni. A ruhák
némelyike brokátból készült, s több-
ségüket gondosan kihímezték. (A jel-
mezek színe a szereplők státusát illetően
szolgál fölvilágosítással: sárgába a csá-
szári család tagjait, pirosba a legfőbb hi-
vatalnokokat, kékbe az erényes embere-
ket, fehérbe a fiatalokat öltöztetik.) A
Szellemgenerális kis zászlócskákat viselt
a hátán, amelyek győztes ütközeteinek
számát mutatták. A főembereken a ruhától
elálló, merev öv volt, a had-vezérek fejére
két rugalmas, hosszú fácántollat
erősítettek, lábára magasított talpú csizmát
húztak. Az öregek hosszú fekete, az
árulók hosszú vörös szakállt hordtak. A
jelenet csúcspontja az a csata volt,
amelyet a Majomkirály elfogására
kivezényelt égi katonák vívtak Szun Vu-
kung majomseregével. Mint a tömeg-
jeleneteket általában, ezt az összecsapást
is a színpad két átlója mentén játszották,
így a lehetőség szerinti legnagyobb
térhatást és plaszticitást érték el. A stili-
záció ismét csak az akrobatikában nyil-
vánult meg, a szaltók, bukfencek és esé-
sek szinte követhetetlen kavalkádjában.

Az Erkel Színházban tartott előadás
a Csiao Can generális megveretése című jele-

nettel indult, amelyben kevés szereplő
lépett színpadra, így alkalmunk nyílt a
kínai színészek mozgásának megfigyelé-
sére. Föltűnt, hogy minden figurához
sajátos, következetesen kialakított moz-
gáskarakter tartozik, s hogy a színész
egész testével közöl. Jelleméről a tartása
vall a legbeszédesebben, társadalmi hely-
zetéről a járása, érzelmeiről a mimikája,
szándékairól a gesztusai. Kéztartásainak
megkövült gesztikus jelentésük van; az
indiai táncjátékokban és a buddhista me-
ditáció gyakorlatában ma is használatos
mudrák, vagyis kézjelek emléke kísért
bennük. Minden hosszabb mozgáskom-
pozíciót a nézők felé fordulás és a végső
mozdulat egy-két másodperces kimere-
vítése zár le. A kabukiban ugyanezt az
effektust mie-póznak hívják, de mindkét
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színjátékfajta egyazon céllal alkalmazza: a
cselekmény leglényegesebb mozzanatait
kívánja vele kiemelni, a közönség
emlékezetébe vésni.

A következő jelenet, a Találkozás a

Törött-hídnál ismét a Fehér Kígyó történetéből
származott, s annak tizennegyedik
epizódját elevenítette meg. A kevés sze-
replős, erősen melodramatikus játék ki-
tűnően szemléltette, hogyan beszélnek a
kínai színészek. Nincs hagyományos
értelemben vett prózai megszólalásuk.
Még a legegyszerűbb mondatokat is
skandálják, a dialógusokat deklamálják, a
monológokat recitativóban adják elő.
Obrazcov „ritmikus-intonációs beszéd-
nek" nevezi a színpadi szövegmondás e
módját, amelynek ritmusképlete össze-tett,
intonációs görbéje bonyolult, hang-
terjedelme pedig a két oktávot is elérheti.
Obrazcov úgy véli, hogy az ilyenfajta
színpadi beszéd alapja az „elnyújtott szó",
amelyről egy régi kínai könyv így ír: „A dal
szavakból, helyesebben elnyújtott
szavakból áll. Amikor az embert öröm
fogja el, ezt szóval fejezi ki. A szó nem
elégíti ki, ezért elnyújtja (énekli) a szót. Az
elnyújtott szó sem elégíti ki, ezért
hangszerek kórusát kapcsolja a szóhoz. A
kórus sem elegendő, a kezek önkéntelenül
mozogni kezdenek, a lábak pedig a földre
dobbannak!" Ez a két és fél évezreddel
ezelőttről származó idézet nemcsak azt
mondja ki, hogy az érzelmek a művészet
ihletői, ösztönzői és mozgatói, hanem azt
is, hogy az érzelmek maradéktalan
kifejezése csak a költészet, a zene és a tánc
összekapcsolásával lehetséges, mint ahogy
e három művészeti ág az eredendően
emocionális hatású keleti
színjátékfajtákban szétválaszthatatlanul
egybe is fonódik.

A csing csü színészei általában fejhangon
énekelnek, ami elmossa a különbséget férfi
és nő között. Erre azért lehetett szükség,
mert a középkortól a kínai színházakban -
a kormányzat rendelkezése folytán -
kizárólag férfiak léphettek föl, s a nők csak
a Kínai Népköztársaság megalakulása után
nyertek újra jogot ehhez a művészethez. A
már említett Mej Lan-fang például főként
női szerepek alakításával vívta ki
utolérhetetlen hírnevét, s napjainkban is
akadnak még női szerepekre
specializálódott férfi színészek. Bár
elvétve az is előfordul, hogy színésznő kelt
életre egy férfi hőst. Például a Találkozás a

Törött-hídnál című jelenetben szereplő
szerzetes, a Fehér Kígyó férje a seng, azaz
férfi szerepkör hsziao-sertg, vagyis fiatal
férfi szereptípu-

sába tartozó figura, akit akár színésznő is
sikerrel megeleveníthet.

Az utoljára látott történet, A Majomkirály

cseles visszacsalogatása pedig főként a
vívások és verekedések technikáját,
valamint a csing csü kellékhasználatát ille-
tően szolgált tanulságokkal. Vívásnál a
kardok sohasem értek sem egymáshoz,
sem az ellenséghez. A verekedésekben
használt botok és alabárdok viszont
összeérhettek, sőt kisebb ütést a szem-
ben álló felek is kaphattak. A színészek
általában látványos esések kel és bukfen-
cekkel jelezték az ütés hatását, rend-
szerint még azelőtt, mielőtt a találat
ülhetett volna. Nyomon követhettük egy
asztal és egy szék metamorfózisát:
használták őket saját funkciójuknak
megfelelően, de a szék hegyet is jelen-
tett, amelyet a Nyolctilalmas Disznónak
meg kellett másznia, az asztal tetejére
állítva pedig Szun Vu-kung trónusává
vált. Kissé zavaróan hatott két fölösleges,
didaktikus jelzés: a Nyoletilalmas Disznó
ruháját sertések rajza, a Fehér-csontú
Szellem párnapajzsát pedig halál-fej és
keresztbe tett lábszárcsontok díszítették.
mozzanatok nem a közérthetőséget
segítették, hanem egy komplex és
kifinomult művészet esztétikai átértéke-
lésének tévedéseiről árulkodtak.

A Belsőmongol Társulat előadásain
autentikus csing csü-együttest ismerhetett
meg a magyar közönség, de a csoport
nem tartozik e színjátékfajta legkiválóbb
művelői közé. Ez - a még európai szem-
lélő által is felfedezhető néhány apróbb
hiba vagy pontatlanság mellett főként-
abból derült ki, hogy a produkciókban
eluralkodott, sőt néha öncélúvá vált az
akrobatika. Bár köztudomású, hogy egyes
keleti színházformáknál az elő-adás
szerves részét alkotja a színészek
különleges képességeinek bemutatása, de
ez mindig meghatározott dramaturgiai
céllal és legfőképpen a produkció szigorú
formai keretei közé szorítva történik,
tehát semmiképpen sem a közönség
lekenyerezése végett, s az előadás
szerkezetét megbontva, belső egyen-
súlyát fölborítva. Ez az aránytévesztés,
illetve a taps utáni ráadásként tartott
akrobatikus show-k is hozzájárultak
ahhoz, hogy a magyar közönség egy része
időnként cirkuszban érezte magát. Mert
az akrobatika nélkülözhetetlen eleme
ugyan a sing csünek, de nem a lényege.

FÖLDES ANNA

TIP-vendégjáték, 1984

A berlini Theater im Palast Budapesten

Budapestnek Várszínháza, Bécsnek
Burgtheatere, Berlinnek Palotaszínháza
van. Csak éppen ezt az utóbbit TIP-nek,
azaz Theater im Palastnak nevezik, s nem
egy hajdani királyi várban, hanem egy a
hetvenes években épült fényűző,
nagyszabású kulturális centrumban, a
Köztársaság Palotájában működik. A régi
mozikban, elhagyott hangárokban,
pincékben és padlásokon szervezett sze-
gény színházak korában az elegancia, a
luxus is rendhagyó, mint ahogy rend-
hagyó az NDK-főváros legfiatalabb
színházának megjelenési formája és struk-
túrája is. A TIP-nek ugyanis sem állandó
színpada, sem társulata nincs. Pontosab-
ban: alkalmanként változtatható játék-és
nézőtér alkotja az előadások szín-helyét.
A TIP, ha kell, kukucskáló szín-ház, ha
kell, aréna. Nézőtere százötven, illetve
négyszáz személyes. A játékteret lezáró fal
valójában egy függönnyel el-takart felület,
amely egyetlen mozdulattal óriás ablakká
változtatható, és máris kitágul a tér.
Ilyenkor a háttérben ki-rajzolódó berlini
panoráma „behozza" a színházba a várost,
ugyanakkor az épületet környező, valódi
világba helyezi azt, ami a színpadon
történik.

A TIP programja nem szorítkozik a
hagyományos értelemben vett színházi
műsorra. Az évi hat színházi bemutató
„csak" gerincét alkotja az itt folyó mű-
vészi tevékenységnek. Ezenkívül kon-
certprogramok, irodalmi és felolvasó-
estek, író-olvasó találkozók tartoznak a
műsorba. Nyári szünetet - gondolom, az
ilyenkor megélénkülő idegenforgalomra
való tekintettel -- nem tartanak. Eddig
harmincnyolc dráma - tragédia, komédia,
irodalmi revü és zenés mű - szerepelt a
színház műsorán, köztük tizenhárom
ősbemutató. Vendégként megfordult és
felolvasott a Palotában Borisz Polevoj,
Konsztantyin Szimonov, Csingiz
Ajtmatov és Jevgenyij .Jevtusenko a
Szovjetunióból, Sztaniszlaw Lem
Lengyelországból, Barbara Frischmuth
Ausztriából, Walther Matthias Diggel-
mann Svájcból - és még sokan mások.

Az NDK színházai általában a mieink-
hez hasonlóan állandó társulattal mű-


