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Vietnami Bánk bán

Vietnamban ma - dr. Dinh Quang pro-
fesszornak, a Vietnami Kulturális Mi-
nisztérium művészetekért felelős minisz-
terhelyettesének (maga is képzett, kitűnő
rendező és főiskolai tanár) szíves köz-lése,
valósággal kiselőadása szerint -
száznegyvenhét színház van. Ezeknek
kétharmad része állami támogatással
működik; Dél-Vietnamban még mindig
eléggé elterjedt működési forma (a kö-
zelmúltbeli „patron" rendszer szocialista
változataként) a szövetkezeti, a kol-
lektívák által irányított. Már ez utóbbi is
jelzi, hogy a vietnami színházi kultúra
mind történetileg, mind földrajzilag is
sokszínű, hiszen a mai Vietnam (mint nép,
ország, állam) három országrészből (és
népből) tevődött össze a győztes
jelenkorra: a déli Kokinkínából, a középső
Annamból és az északi Tonkinból, s
minden mással együtt mindegyik „hozta" a
maga színházi kultúráját, azonos, de eltérő
jegyekkel, tendenciákkal is. Nagy
általánosságban ezt úgy lehet meg-
fogalmazni, hogy - ottani kifejezéssel élve
az együtteseket, a színjátszás egészét
beszé lő (azaz prózai, még érthetőbben:
modern, európaira emlékeztető, a példát
onnan vevő, ottani eszköztárú és
játékfelfogású, európai színházakéhoz
hasonló repertoárú) és hagyományos társu-
latokra lehet osztani.

Tipizálni, viszonyítani, leírni nagyon
nehéz, mert többször tapasztaltuk, hogy
maguk a színművészek vagy színház-
elméleti szakemberek, kritikusok is el-
térően nyilatkoztak egyes műfajokról,
stílusokról, azok tőrténetéről, ami abból is
következik, hogy a már említett szét-
osztottság következtében gyakran fel-
vetődik, ki és mi volt előbb, hogyan űzik
ezt vagy azt délen, a középső ország-
részben vagy a Vörös-folyó deltájában.

Kezdjük a könnyebbel, bár ez is csak
látszólag könnyebb, azaz a kis részt je-
lentő modern, a beszélő színjátszással. A
kínaiak valamivel előbb kezdték, a
vietnamiak csak a húszas évek elején
jutottak el Moličre-ig, s egyre rohamo-
sabban Francia közvetítéssel az európai
színházi repertoár sok darabjáig,

a modernekig is. A kich noi, azaz a mo-
dern drámai színházak csak a nagyváro-
sokban tudtak meghonosodni, s előadá-
saikban olykor vissza-visszatértek a ha-
gyományos elemek betoldásához. Sajátos,
hogy a francia és más gyarmatosítókkal
való küzdelem során a börtönökben, a
lágerekben fokozottabb szerepet kapott a
„beszélő" színház, hiszen ilyen
körülmények között, később a frontokon,
frontszolgálatok idején nem volt könnyű
beszerezni, készíteni, alkalmazni a
jelmezeket, maszkokat stb. A túlsúlyba
jutás azonban ekkor sem következett he, s
a hatvanas vagy hetvenes évek küzdelmei
során még a frontokon is megjelentek,
továbbfejlődtek a hagyományos
csoportok. Az 1975-ben megvalósult
egyesülést és az ezzel együtt járó
egységes kulturális irányítást követően a
beszélő színházak repertoárja szélesedett:
sokat játszanak orosz klasszikusokat,
szovjet darabokat, német drámákat
(Schillertől Brechtig), közép-és kelet-
európai színpadi műveket (például
Čapektől, Caragialétől), s e tágulás azzal
is összefüggésben van, hogy rendezőik
elég széles körét a közelmúltban a
Szovjetunióba, az NDK-ba, Cseh-
szlovákiába és Romániába küldték, a szó
szoros értelmében műhelygyakorlatra, s a
Tovsztonogov vagy Penciulescu mellett
végzetteket a legkülönbözőbb színházi
posztokon lehet megtalálni.
(Magyarország alig került szóba ilyen
tekintetben; s tény, hogy a Bánk bán
bemutatójáig magyar darabot sem ját-
szottak Vietnamban.) Természetesen
játszanak görög, francia és angol
klasszikusokat, modern drámákat is, akár
a kortárs amerikai szerzőkéit. például
Arthur Miller műveit.

\ beszélő színházak közül kiemelkedő
szerepet játszik a Hanoi Drámai Színház
(Doan Kich Ha Noi), amelynek éppen az a
Hoang Quan Tao a főrendező-
igazgatóhelyettese, aki - alighanem fehér
hollóként pár évvel ezelőtt a mi
Népszínházunkban gyakorolta a mester-
séget. 1959-ben alapították a színházat,
harmincöt színésszel évente három-négy
bemutatót tartanak, kétszázhetven elő-
adást abszolválnak, a fővároson kívül vi-
déken is játszanak, nem is keveset. (Csak
az otthonukat igazgatósági és próba-,
valamint műhelyszobákat - volt alkalmam
megtekinteni, s ezzel mintegy meg-sejteni,
hogy milyen nehéz körülmények között
dolgoznak, alkotnak a korábbi
bombázások nyomait még mindig viselő
Hanoiban. Egyúttal az is világossá vált

számomra, hogy - legalábbis Hanoiban
van néhány jobb felszerelésű be-fogadó
színházépület, s a tizenöt fő-városi
színház ezekben játszik, miközben olykor
igen nyomorúságos körülmények között
készül fel játszási helyiséggel nem
rendelkező otthonában. Nota bene: a
tizenhat közül csak hat kap állami
támogatást. (Ezek az adatok és
megjegyzések egyébként valamennyi
irányzathoz tartozó fővárosi színházakra
értendők!) Vietnami szerzők darabjai
mellett játszották már a Haramiákat, az

Ármány és szerelmet, a Romeo és Júliát,
Arbuzov, Szimonov, a bolgár Dimov,
Miller egy-egy darabját. Úgy tervezik,
hogy 1989-ben bemutatnak majd egy
modern magyar drámát. Elvük a szí-
nészképzésben (saját stúdiójuk is van), a
színjátékban a valóságfeltárás, a popu-
laritás, a nem túlságosan részletező-pe-
pecselő realizmus. Igyekeznek integrál-ni
az európai színjátszás sok-sok ered-
ményét, törekvését, de felhasználnak
elemeket a hazai hagyományos színját-
szásból is. Kedvelt háziszerzőjük a har-
mincadik életéve felé még csak közeledő
Luu Quang Vu, aki egész Vietnam
legkedveltebb drámaírója is lehet egy-
úttal: mintegy harminc darabját ország-
szerte játsszák, a Hanoi Drámai Színház is
színre vitt már nyolcat. Én és t i című
darabja a közelmúltban kapott arany-díjat
egy Saigonban rendezett fesztiválon, s
eddig tizenkét országban játszották már el.
Megnéztem egyik előadásukat a Hanoi
Városi Moziban. (Az intézmény mozi,
színház, show-előadások színtere, de
olyan állapotban, felszere-léssel, hogy
bármely európai színházi együttes alig
volna hajlandó fellépni benne.) Hami volt
a darab címe, s ez egyúttal a főszereplő
neve is. Ez a fő-szereplő afféle deviáns
lény, fiatal lány, cigánynak nevezik (ez,
úgy látszik, itt is a deviancia
szinonimája), elragadó bájjal,
szemtelenséggel fiúzik, cigarettázik(!),
sörözik, megmondja az igazat, harag-
szanak rá és imádják, meg akarják kapni
maflák, bátrak, vezetők és beosztottak, s
aztán hősi halált hal, mert Hanoira és
környékére (1973-ban vagyunk, egy
erőműnél) hullanak az amerikai bombák.
Sajátos kettősség volt megfigyelhető a
teljesen európai színjátszást idéző elő-
adáson. Voltak patetikus, olykor prolet-
kultos beállítások, tablók, de Hami alakja
szinte involválta a friss, a játékos-realista
stílust, s pazar jelenetek, karakter-figurák
sorozatává tette az előadást. A



nagyszámú közönség visítva-nevetve él-
vezte az előadást; sok fiatal ült a néző-
téren, akik elkomolyodtak ugyan a „hősi"

jeleneteknél, de teljesen azonosultak
Hamival és szemléletével, trükkjeivel,
szájasságával, s láthatóan ez volt számukra
a legfontosabb. Jól érezhettük-e, hogy ez -
- a darabot és az elő-adást tekintve -
egyike volt a vietnami „nyitásoknak" ?

A hagyományosok közül is a
könnyebbel kezdjük. A XX. század tízes
éveiben, főleg délen, figyelembe véve az
európai értelemben vett nagyfokú
polgárosodást, az ipari munkásság, a
kispolgárság és a nemzeti burzsoázia igé-
nyeit, szükségesnek látszott megrefor-
málni a különböző hagyományos együt-
tesek, stílusok, műfajok összetevőit, hogy
jobban illeszkedjenek a megváltozott
társadalmi-kulturális körülményekhez,
ízléshez maguk a darabok és az előadásaik
is. Igy jött létre a cai luong (azaz a
reformszínház) mint stílus, mű-faj és
színházi szemlélet, a színjáték mikéntjére
és alanyára egyaránt értve. A témák, a
motívumok talán a két legősibb
tendenciából, a cheóból és a tuongból
vettek, leginkább az előbbiből, hellyel-
közzel a maszkok, jelmezek is, a mozgás
azonban túlnyomórészt természetes
(stilizáltság, expresszivitás nélküli), s
nagyon nagy szerepe van a zené-nek. A
reformálásra használt déli muzsika (a
Mekong-deltavidék népzenei anyagának
felhasználásával) nem aláfestő zene, az
áriák, a kettősök, a csoportos énekszámok
nem ettől többé-kevésbé függetlenül
hangzanak el (mint a pekingi operánál
vagy az ennek a hatását is mutató vietnami
tuong színjátszásnál), ha-nem azzal
szerves összefüggésben, így tehát európai
értelemben vett zenés szövegeket énekel a
cai luong színész.

A drámai cselekmény felvonásokra
oszlik, s a nézőnek az az érzése, mintha
egy-egy operettet, daljátékot vagy egye-
nesen afféle country-musicalt látna. Így
történt ez velünk is, amikor a szovjet
tervezők, építészek, mérnökök és mun-
kások által kivitelezett Városi Művelődési
Palotában (színház-, mozi- és hang-
versenyteremmel egyaránt rendelkező,
pagodaszerkezetű, térformájú, csupa
márvány, nagy befogadóképességű, for-
gószínpaddal, zsinórpadlással, korszerű
audiovizuális eszközökkel felszerelt épü-
let) megnéztük egy ilyen együttes ven-
dégjátékát. A darab A leány és a gonosz
király címet viselte. Egy szorgalmatos

leány és egy árva gyerek, igyekvő jó fiú
egymáséi lesznek a derék szabómester apa
jóvoltából. Ám közbelép a gonosz király,
magához ragadja csellel, erőszakkal a
fiatalasszonyt, akinek az udvarban a király
különböző feleségeivel is meg kell
küzdenie. E feleségek karakterének,
viselkedésének a rajza kiváltképpen plasz-
tikus, realisztikus. A császár a vonakodó
asszony férjét megöleti, mire a fiatal-
asszony öngyilkos lesz. Ám a pokolban az
uralkodó halála után megbűnhődik, a két
szerelmes viszont újból és most már
véglegesen egymásé lesz, amolyan ázsiai
mennyországban. Az egész lénye-gében
elbűvölő egyveleg: van benne valami
János vitéz-szerű, azzal a különbséggel,
hogy a szerelmesek naivan cél-tudatos
vietnami kisemberek, komoly
„polgárerényekkel", tudnak szőni, fonni,
szabni, szolidan dolgozni, viselkedni,
miközben igen szép délvidéki dalokat is
énekelnek. A király környezetében, de a
szerelmesek környezetében bőségesen
vannak valósággal operettfigurák, s
megformálóik olykor úgy is játszanak,
mint európai szubrett, buffókomikus,
táncos komikus kollégáik, s olyan nép-
szerűek is az ottani közönség körében. A
király alakja, maszkja, mozgása meg-
lehetősen stilizált, ugyanúgy az alvilág-
túlvilág több szereplőjéé. Aránylag elég
sok díszletelem (dobogók, épületelem-
kasírozások, rögzített jelzéses falak, zsi-
nórpadlásról is mozgatott falak, függöny-
szerű elemek) tette eléggé látványossá is
az előadást. Stílusok, ízlések, eszközök,
műfajok, motívumok keverednek össze
egy ilyen produkcióban, amelyben a
hagyományosság az uralkodó, csak a mai
ízlésnek „jobban van eladva". A nézőtéren
feszült volt a figyelem, de korántsem
keltett olyan visongó élvezetet, mint a
Drámai Színház Hami című előadása.
Érdekes, hogy sem ott, sem itt nem
tapsoltak a végén, legalábbis európai
értelemben nem adta a közönség
különösebb jelét tetszésének.

A két legsajátosabb, legrégibb hagyo-
mányos irányzat közül a cheót falusi
műkedvelők teremtették meg, népi dal-
lamokból, táncokból, balladákból. Sza-
tirikus szellemű, igazi népi játékforma.
Egyeseknél a szöveg, másoknál a zene
van túlsúlyban. Populáris, humoros jel-
legű, bizonyos tekintetben amolyan viet-
nami commedia dell'arte. Hősei között
megtalálhatók a különböző buddhista
legendák, mitikus történetek rendkívüli
tulajdonságú, pozíciójú alakjai, de gyak

ran szerepelnek okos parasztok, igaz-
mondó kisöregek, amolyan falusi udvari
bohócok, akik kifognak uraik, zsarnokaik
eszén, s kifejtik a nép vágyait, igazát. Az
előadásokat hajdan a falusi elöljáróság
udvarán rendezték, amelyet erre az
alkalomra feldíszítettek; díszlet, dobogó
sem volt, csak a játszótér egy-szerű
elkerítése. E század közepére már
megfogyatkozott a cheo-együttesek szá-
ma, a mostani kulturális kormányzat
azonban kifejezetten támogatja, fejleszti
ezt az irányzatot. Vannak mai cheo-
szerzők is (mint ahogy cai luong dráma-
írók is), bár azt korántsem tudjuk, hogy ki
mikor ilyen vagy amolyan szerző, van-e
mobilitás a szerzők részére egyik
műfajból a másikba.

Hogy e játéktípus mennyire megbecsült,
s milyen nagyot lehet mondani, tenni akár
egy mai cheo-drámával és produkcióval,
annak ékes példáját láttuk a Hanoi Városi
Színházban. Mivel erről az épületről még
lesz szó, érdemes már itt megjegyezni,
hogy a Városi Sínház egy 1911-ben épült
(francia tervek, építők szerint, a párizsi
nagyoperára emlékeztetve, nagyjából
olyan nagyságban, mint a szegedi Nemzeti
Színház) teát-rumhajlék, befogadó
színház, saját társulata nincs, különböző
társulatok jár-nak ide másutt kezdett vagy
kiérlelt produkcióik előadására. Az újabb
kori francia színházépítészet e „koloniál"

(provinciális), tisztes színvonalú alkotása
régebben bizonnyal jobb napokat látott: e
reprezentatív, a főváros szívében levő
színházépület most kissé elhanyagolt,
felszerelése szegényes, legalábbis a jelen
kor igényeihez és lehetőségeihez képest.
A hosszú nevű cheo együttes - rémlik,
mintha katonai művészegyüttesről lett
volna szó - Doan Nghe Thuat Tong Cuc
Hau Can - egy Tao Mat nevezetű szerző
darabját adta elő, aki egyúttal az előadás
társrendezője is volt. A cím - Ly Nhan
Tong ke nghiep - valami olyasmit fejez ki
a fő-szereplő neve után, hogy „aki vezet,
annak tanulnia kell!". A mű érzékelhetően
ősidőkben, legendás hősökkel eljátszatott
parabola. Adva van egy jó szándékú
király, akit gonosz tanácsadók vesznek
körül, s közelébe férkőzik egy
ármánykodó kínai kém is. Kirándulás
során találkozik egy halászfiúval és egy
halászlánnyal, akik sok bölcsességre
tanítják az uralkodót. Van egy félidőben
elpusztuló öreg bohóc-paraszt figura is,
aki a legjobb cheo-hagyományokra em-
lékeztetően rengetegszer „beolvas" az



ármánykodóknak, s haláláig bírja a nézők
rokonszenvét. A mű és az előadás kevéssé
stilizált játékstílusával, elemeivel, inkább
aláfestő zenéjével, az európai színház
szcenikai megoldásaira emlékeztető
látványelemeivel általában rend-kívüli
figyelmet keltett korábban is. 1982-ben
volt a bemutató, s rövid sorozat után
levették a műsorról, pontosabban:
levétették. 1985-ben már újból játszották, s
akkor az országos színházi találkozón a
legtöbb pontot kapta a fesztivál zsűrijének
tagjaitól. A vietnami kritikusok szerint
roppant aktuális a mondanivalója: a
vezetőnek állandóan tanulnia kell, a népet
meg kell hallgatnia; tűrje el az igazság
kimondását, s ügyeljen arra, hogy
kiváltképpen a szókimondó ifjakat
hallgassa meg. Mindez - bár-mennyire is
naivul hangzik - az általunk látott cheo-
előadásból valóban sugárzik, s igen sok
néző kapta fel a fejét egy-egy mondatnál,
tettnél, bólogatott, helyeselt. Íme, a cheo
megújulása, a vietnami színházpolitikáé
szintúgy.

A három egykori országrészben ma már
egyformán jelen van, sőt kifejezetten
virágzik a hagyományos színjátéktípusok
közül a legősibbnek, legeredetibbnek
mondható tuong-színjátszás, melynek
„korát" a vietnami szakemberek hat-
nyolcszáz évre becsülik. Nem beszélnek
róla, s ez a korábbi vagy a mostani, az
északi nagy szomszéddal vívott küz-
delmek visszahatásaként érthető, hogy
erre az irányzatra hathatott némiképpen a
pekingi opera, tágabb értelemben a kínai
színjátéktípusok egyike-másika is,
azonban a látottak alapján le kell szögez-
nünk: a tuong nem operajátszási mód,
műfaj, a kínai operával ellentétben itt a
férfiszerepeket férfiak, a női szerepeket
nők játsszák, a témák, a hősök, a motí-
vumok mégiscsak a vietnami múltból,
tradíciókból vettek, a zenei aláfestés pedig
kifejezetten vietnami. Régebben délen
csak a tuong volt „divatban", innen is van,
hogy a déli (közép-vietnami) és az északi
tuong között van némi különbség.
Alkalmunk volt a Bánk bánt színre vivő
hanoi tuong-együttes vezetőivel,
színészeivel beszélgetni, sőt egyes tuong-
etűdöket külön meg-nézni, s ugyanezt
tehettük egy közép-vietnami (déli
származású) nagyszerű tuong-művésszel.

Az előbbiek szerint - s ez nyilván álta-
lánosítható - a tuong mindenekelőtt vi-
lágképet jelent. Ennek alkotóelemei a hősi
szemlélet, a belső és külső elnyomókkal,
zsarnokokkal, mitikus ször-

nyekkel való lankadatlan, lényegében
optimista szembeszállás, a nemes célok
által összetartott férfibarátság, az asszonyi
hűség és a család minden tagjának a
tisztelete, összetartása. A tuong színpad
tehát a hősök színpada, egészen általános,
erkölcsi értelemben is. A hanoiak
etűdjeinek egyikében egy fiatalasszony
történetét elevenítették meg, aki az
éhínséget okozó, pusztító árvíz közepet-te
képes levágni a jobb karját, hogy azzal
anyósát(!) megetesse, ezzel mintegy
megmentse, miáltal aztán ő is elveszi a

jutalmát az addig csak kedves, bohókás
öregként jelen levő Tűzhely istenétől. Egy
másik „monodrámában" egy bátor
fiatalasszony megöli az ellenség vezérét,
majd egymás után öt alakká (bivalypász-
tor, bolond lány, öreg favágó, vak jós,
falusi vezető) változva visszatér család-
jához. Nagyon sok ötlettel, finomsággal,
óriási expresszivitással ezt az etűdöt ép-
pen a Gertrudist alakító színésznő ját-
szotta el, tanúsítva e színjátéktípusban
alkotók sokoldalúságát, egyúttal a már
említett hősi szemléletet is, amelytől nem

A Bánk bán a Hanoi T uong Színház e lőadásában. Bánk és T ib or c je lene te



idegen a ravaszság, a találékonyság sem. A
harmadik jelenet egy bosszúállás története,
majdnem amolyan vietnami Holofernész-
Judit történet. Egy végvár hős védője -- a
király testvére és tábornoka egy
személyben - bemegy az uralkodóhoz,
akinél a gonosz tanácsadók és talpnyalók
fiával együtt megölik. Az etűd egyetlen
szereplője - a Melindát játszó színésznő - a
tábornokné bosszú-sorozatát játssza el,
fantasztikus ruha-költeményekben,
bonyolult érzéseket-gondolatokat és
tetteket kifejező maszkokkal, kéz- és
lábmozgatással, torok-hangon énekelve,
deklamálva.

A közép-vietnami Quy Nhonból jött Vo
Si Thua színész, egyúttal az ottani, az
egész tuong színjátszásban vezető szerepet
játszó Tuong Színház igazgatója másfajta
csodálatos etűdöket mutatott be, s ezeken -
a szakértők szerint - az indiai színjátszás
némi hatása is látszott. Sok típust,
karaktert formált meg számunkra, apró
jelenetekben, így a férfiak közül az
öregedőt, a tanult embert, az ügyes embert,
az erős, de ügyetlen figurát, a kisembert és
a „nagyembert", a fáradt harcost, majd a
nők közül a harcos, a melankolikus, az
erős és az okos természetűt, tulajdonságút.
(Ez utóbbi sorozatnál juthatott eszünkbe a
kínai opera hatása.) A bemutatott etűdök
öt(!) karaktercsoportot, de némiképpen
még stílust is reprezentáltak, nyilvánvalóan
a tuong sokszázados hagyományainak,
alapszituációinak, karaktereinek meg-
örökítésében. Mindezek alapján össze-
foglalható, hogy a tuong a világképen túl
sajátos témakör, műfajcsoport, tár-
sulatmodell, működési elv és gyakorlat,
egészen sajátos eszköztárral: nagy exp-
resszivitású, arcra festett maszkokkal,
gesztusrendszerrel (azaz taglejtés, kéz-és
karmozdulatok), sajátos lábmozgatással,
tartásrendszerrel, állás- és ülés tartás-
rendszerrel, olykor (de nem állandóan)
üvöltő-éneklő-deklamáló szövegmon-
dással, mindezzel aláfestő viszonyban levő
zenével. Az egészben az ember-ábrázolás
nagyon sajátos, de nagyon gazdag
lehetősége rejlik.

E fénykép természetesen gyorsfénykép,
arra talán mégis elegendő, hogy jelezzük:
ilyen színházi életben, közegben került
színre Katona József klasszikus remeke. A
Bánk bán színrevitele (a kettős bemutató
dátuma: 1986. április 3., 4., a színhely a-
már jellemzett Hanoi Városi

Színház épülete) a Hanoi Tuong Szín-ház
által többszörös motivációjú. Nagy az
érdeklődés a mai Magyarország iránt,
politikai, gazdasági, társadalmi és kultu-
rális vonatkozásban egyaránt. Ez az
alapmotívum. Magyarország kissé a
Nyugat kapuja is számukra, két világ-
rendszer határán, szocialista alapokon, sok
nyitottsággal, reformelgondolással.
Színházi, drámairodalmi kapcsolat
ugyanakkor ezzel az országgal - vietnami
szemszögből - szinte semmi.

Mindezek alapján is úgy érezhették,
hogy valamit tenniük kell: a már említett
kulturális miniszterhelyettes, a Vietnami
Irodalomtudományi Intézet igazgatója, Ho
Ton Trinh, a Vietnami Színház-tudományi
Intézet igazgatója és igazgatóhelyettese
(Nguyen Duc Loc, illetve a román
rendezők mellett tanult Hoang Chuong),
valamennyien a szó szoros értelmében
mintegy dramaturgjai is az előadásnak -
tanácsolták a Hanoi Tuong Színháznak,
hogy vigyék színre a Bánk bánt, amelyet
nagyszerű szerelmi drámának(!), a
függetlenségért vívott küzdelem, a hősi
helytállás, felelősségérzet tragédiájának
tartanak, s amely sok mindenben beleillik
egész mai közgondolkodásukba,
világképükbe. Informálta aztán a társulatot
magát a magyar nagykövet, a Magyar
Színházi Intézet és a Magyar Televízió
(hazai előadásokat rögzítő
videokazettákkal), ezek azonban nem
eredményezhettek mást, mint a jellemek,
szituációk biztosabb értelmezését,
főképpen némi középkori-magyar jelleg
feltűnését (óvatosan fogalmaztunk) a
látvány - tehát a díszlet és a jel-mezek,
kellékek - egy részén. Hangsúlyozottan és
elsősorban tuong-produkciót kívántak
létrehozni, s ebben a tekintetben keveset
számított a kor- és környezethűség.
Érdemes tovább vizsgálni a motívumokat,
hogy miért éppen egy tuong együttesnek
adták ezt a feladatot, hiszen, mint
láthattuk, Vietnamban modern prózai
(beszélő) színházak is van-nak, s a
hagyományos színházművészet-nek is
három ága van, a tuong csak egy a
háromból. Minden bizonnyal az indo-
kolhatta ezt a döntést és vállalkozást, hogy
a tuong (mint világkép, szemlélet,
együttestípus) áll a legközelebb a Bánk bán
előbb kiemelt, általuk fontosnak tartott
mondanivalójához, gondolati ten-
denciáihoz.

Minden ilyen vállalkozásnál kulcskér-
dés a jó műfordítás. A vállalkozó szín-ház
szerencséjére az évek hosszú során

át már Petőfivel, József Attilával, Kosz-
tolányi regényeivel, Déry, Örkény nem
egy művével sikeresen megbirkózó,
egykor nálunk tanult Le Xuan Giang sok-
sok gonddal és hozzáértéssel készítette el
az eredeti klasszikus mű és az Illyés-féle
átdolgozás műfordítását, s a rendező,
Doan Anh Thang (korábban
Tovsztonogov mellett tanulta a rendezés
mesterségét), a már említett tanács-adók,
a Hanoi Tuong Színház vezető színészei,
a produkció más közreműködői - így,
valamennyien együtt - ki-alakították az
előadás szövegváltozatát. Nem volt
módunkban a pontos szöveg-
összehasonlítást elvégezni, s vietnami
nyelven sem tudok, de háromszor láttam
az előadást, s meggyőződhettem arról,
hogy lényegében mind az öt fel-vonás,
azok szinte valamennyi jelenete,
cselekményrésze, egysége színpadra ke-
rült. Természetesen a dialógusokból oly-
kor húztak, de hogy sokat nem, arra
igazolásul álljon itt az a tény: az előadás
egy szünettel jó három óráig tartott, ami
nyilvánvalóan jelzi a szöveg tiszte-letét,
ha nem is a teljességét. Voltak bizonyos
motivációs változtatások, amellett, hogy a
cselekményív, váz lényegében érintetlen
maradt, ugyanúgy a jellemek rendszere is,
hiszen a Bánk bán vala-mennyi - színlap
szerinti - szerepe meg-kapta a maga
vietnami színészét, színésznőjét.

Mik voltak ezek a motivációs változta-
tások, s vegyük ide még az egyes részek-
nél megfigyelt - többnyire némajelenetes
- betoldásokat. A hanoi előadásban
Gertrudis adta Ottónak a hevítő port, s
ezzel határozottabbá tették a királynő
felelősségét a történtekért, egysíkúbbá,
könnyebben érthetővé is alakját, tetteit.
Tiborc igazi, sőt rafinált népi hősként
verekedik is a palotaőrökkel a harmadik
felvonás végén. Gertrudis ország-almás
jogarral támad alattomban Bánkra a
negyedik felvonás számonkérő jelene-
tében, s Bánk ezt fordítja rá vissza, ami a
végső összecsapást a hatalomért vívott
harc színterévé teszi egyértelműen. Az
első felvonás elején egymás után három
némajelenet van: kongatják a zárójele-
netnél is nagy szerepet játszó harangokat,
II. Endre „országol", látja és megéli a
konfliktusokat, érzékeli a Bánk, Petur,
Gertrudis és környezete közötti
konfliktusokat, még a szociális bajokat is
egy koldus és az őt vezető gyerek be-
állításával, Tiborc néma szerepeltetése
mellett, majd hadba vonul. Mindez tu-
lajdonképpen hasznos préambulum a



vietnami közönség számára, s nagyon
érdekes, hogy ezek megkomponálásánál
látszott igazán, mennyire tanítványa a
rendező a szovjet mestereknek. Említésre
érdemes, hogy a harmadik felvonás ele-
jén némajátékszerűen megelevenítik Me-
linda megejtését, ezt is a jobb megértés
kedvéért.

A rendező szerint -- megtoldva a ta-
nácsadók fentebb említett véleményét - a
Bánk bán az európai klasszikus dráma-
irodalom egyik legszebb szerelmi drá-
mája, de egyúttal a külső betolakodók(!)
elleni harc, a kötelességtudat tragédiája
is. Bánk alakjában számukra van valami
Hamlet-szerű , azzal a különbséggel, hogy
Bánk gondolkodása, magatartása, tettei
kényszerítő összefüggésben vannak
Tiborc, az elnyomott paraszt sorsával,
helyzetével. Errő l szól a hanoi Bánk bán-
színrevitel, nagyobbrészt tuong világ-képi
elemekkel, szemlélettel és fő leg
eszköztárral. Több cheo-elem is kevere-
dik a produkcióba, mindenekelőtt Tiborc
odamondósabb, rafináltabb, vere-
kedősebb formálásával, a különböző
összeesküvési és üldözési jelenetek (II.
felvonás, IV. felvonás) nemegyszer
kalandfilmekre is emlékeztető beáll ítá-
sával, s rámutattunk az orosz-szovjet
rendező iskola egyes hatásaira is.

Mindezzel együtt a játék, a jellemfor-
málás, a szituációkibontás tekintetében
is zömében toung-produkcióról van szó.
Több erőteljes egyéniségű színész, közöt-
tük méltán magas fokú díjjal, címmel is
kitüntetve mint például a Bánkot játszó
Tien Tho-Hoang Khiem, a Gertrudist
igazi nagyasszonnyá formáló Man Thu
Thuy Nga (az etűdök eljátszásánál
találkoztunk már vele), a nemes tartású,
felelősséggel cselekvő Petur: Gia Khoan-
Tien Tho és az érzékeny lelkű-tehetségű
Melinda: Hong Diem és még többen
mások - Katona József által megalkotott
jellemeket is formálnak, meg tuong-figu-
rákat is. Mindennél több, hogy többnyire
jellegzetes tuong-maszkokat festettek az
arcukra, mindenekelőtt a férfi színészek.
Ezzel jellemük egyértelműbbé is vált .
Színpadi mozgásukban, fő leg a
szenvedélyek kifejezésekor, bőségesen
alkalmazták a sok évszázados gesztus-
rendszer elemeit, a sajátos lábtartási ,
mozgatási formákat. Megfigyelhető volt
például a Bánkot vagy a Peturt játszó
színésznél a legnagyobb kitörések kap-
csán a jobb lábnak a bal láb térdéig való
felhúzása (amikor kínlódunk, akkor
gúzsba is kötjük magunkat .. .) . Gyakori
továbbá a Bánk bán előadása során
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is a deklamáló, torokhangon, talán
háromfokú skálán éneklő szövegmon-
dás, megfigyeléseink szerint mindig a
szenvedélyeket kifejező részeknél.
Ebből az is következik, hogy a bánki
sértődés, a peturi heveskedés,
kitöréssorozat, Gertrudis
héjamagatartása és megnyilatkozásai,
Melinda panaszai a legsti l izáltabb
játékmóddal, fantasztikus szellemi és
fizikai koncentrációval elevenedtek,
formálódtak meg a hanoi színpadon.

A tuong játékoknál nem operazene-
ként jelenlevő (ez a legjobb kifejezés)

aláfestőzenét nagyon érdekesen oldották
meg, s ez különböző magyarázó, integ-
ráló szándékaikkal is összefüggésben
volt. A korábban a budapesti
Z e n e művészeti Fő iskolán tanult Do
Dung zeneszerző és karmester (az
előadásé is) egy tíztagú vietnami (népi
hangszereken játszó) és egy kilenctagú
(amolyan klasszikus európai
kamarazenekarnak vehető) együttesnek
írt kísérőzenét. Az előbbi a rendezői
jobb, az utóbbi a bal oldalon
helyezkedett el a zenekari árokban.
Váltakozva játszottak, szinte szünet nél-

ánk és II. Endre jelenete a vietnami előadásból



kül, s időnként néhány énekes (férfi
vokáltrió) is bekapcsolódott a kamara-
zenekar mellett, tehát ahhoz a zenei
anyaghoz kapcsolódva, a színpadi törté-
nés, gondolatok, szenvedélyek kísérésé-be,
fokozásába. A vietnami zene egy néhány
fokú skála alapján (pentaton?) megírt,
nemritkán vad, barbár dallamokkal,
effektusokkal járó-ható muzsika; nagyon
nagy szerepe volt Bánk, Petur vagy
Gertrudis legszenvedélyesebb kitöréseinek
aláfestésében. A kamarazenekar zenéje a
kodályi, néhány részletében még a bartóki
iskola hatását mutatta, s különböző
népdalokra, mű-dalokra épült. Mintegy
leitmotívszerűen megszólalt olykor Bánk,
Melinda vagy Petur egyes jeleneteinél,
kitörései-nél a „Lovamat megkötöm"

dallama, az előbb említett vokáltrió
segítségével (szöveggel együtt). Az első
felvonás „dombérozó" jelenetében az „Az
a szép, az a szép" parafrázisára ropták a
táncot (Ung Duy Thinh koreográfus
munkája; a Néphadsereg Együttesének
művésze magyar verbunkostánc-
elemekből építkezett), s ez azért vitatható
ötlet volt a zeneszerzőtől. Dicséretére
legyen mondva, hogy a kamarazenekar
zenei anyagába illesztett modern zenei
részekkel, effektusokkal, atonális
mozzanatokkal együtt hatásosan vázolta
fel szinte az egész dráma
konfliktusrendszerét, jellem-rendszerét, az
operai jelleg és a zene túlzott előtérbe
állítása teljes elkerülésével.

A díszletek, jelmezek - Dinh Quy Them
főiskolai tanár munkája - az előbbieket
illetően egy gótikus palotabelsőt és várat
idéznek, s ez, ha szigorúan vesszük,
kortévesztés. A jelmezek mindenekelőtt
tuong-ruhák, kevés magyaros-középkorias
motívummal. Egyesek mintha európai
történelmi kalandfilmekből (barokk
testőrruhák) kerültek volna ide. Kissé
mosolyogtató volt Tiborc túl-ságosan
elegáns szaténruhája, orosz muzsikot
formáló megjelenése. (A mosolyra
egyébként semmi okunk nincs, mivel e
jelmezeket nagyrészt maguk a színészek
varrták, díszítették, sok-sok ambícióval,
szeretettel.)

Így vonult be a Bánk bán Ázsiába. Ázsiai
lélekkel és köntösben, a szó sok-fajta
értelmében. Eklektikus mozzanatok
ellenére tisztán, revelatív erővel.

CSÍK ISTVÁN

A jövő közönsége - a
színház jövője

A drámapályázat egyik díjnyertese nem
tud írni. Manuálisan nem, természetesen . .
. És nem azért, mert hátrányos helyzetű
analfabéta, nem is azért, mert lusta volt
megtanulni. Az ok sokkal, de sokkal
egyszerűbb: a kitüntetett alkotó mindössze
hatéves. Pályamunkáját a nő-vérének
mondta tollba; a mintegy háromoldalnyi
darab hősei a tubusokban élő s onnan
kiszabaduló szellemek.

Hasonló művek tucatjai érkeztek be ez
év első hónapjaiban a wroclawi Teatr
Współczesny titkárságára. Ez a színház
ugyanis egyedülálló vállalkozásba kezdett:
drámapályázatot hirdetett - gyermekek
számára. Ahogy a kiírásban is
megfogalmazták, nullától tizennyolc éve-
sig mindenki pályázhatott, tematikai,
terjedelmi kötöttségek nélkül. A feltéte-
leket a sajtóban, rádióban, televízióban, a
lehető legszélesebb körben ismertették, s
nem eredménytelenül. Sok olyan gyerek is
tollat ragadott, aki még életé-ben nem volt
színházban, csak úgy el-képzelte, milyen
lehet.

Az ötlet atyja Jan Prochyra, a Teatr
Współczesny energikus, fiatal - harminc-
nyolc éves - igazgatója. A wroclawi
fesztivál, a lengyel kortárs, drámák elő-
adásának huszonötödik alkalommal meg-
rendezett találkozója alatt - nem sokkal
azelőtt, hogy az ifjú nyertesek átvehették
díjaikat - a fesztiváli forgatagban
kérdeztük meg tőle: honnan vette ezt az
ötletet?

- Másfél éve vagyok a színház igazga-
tója, és amikor az ember még „új seprő",
mindenféle őrültség az eszébe jut. Ezt az
őrült ötletet ráadásul sikerült is meg-
valósítani!
 Sok pályamű érkezett be a színházhoz?
 Nagyon sok. Pontos számot nem

tudok mondani, de rengeteg darab ér-
kezett.

- Hogyan oszlott meg a pályázók aránya a
városi és a falusi gyerekek között?
 A legtöbb pályamű Varsóból érkezett,

de küldtek darabokat az ország szinte
minden tájáról. Nemcsak olyan
városokból, ahol színház is van, társulat
működik - gondolom, a kérdés elsősorban
erre vonatkozott -, hanem kis fal-

vakból, tanyákról is! Az a tapasztalatunk,
hogy nem annyira a környezet, a lakóhely
határozza meg a gyerekek érdeklődését,
felkészültségét, affinitását, hanem az, hogy
találkoztak-e olyan emberrel, aki képes
volt felébreszteni bennük a színház iránti
kíváncsiságot. Egy-egy ember -
pedagógus, szakkör-vezető, ifjúsági vezető
vagy más, fiatalokkal foglalkozó
szakember - személyisége meghatározó
lehet. Például, amikor a zsűrizés befejezése
után felbontottuk a jeligés borítékokat,
kiderült, hogy jó egynéhány elismerésre
javasolt pálya-munka ugyanabból a körből,
kis közösségből származik.

- Milyen témákat választottak az ifjú
drámaírójelöltek?
 A beküldött darabok tematikai szem-

pontból is rendkívül összetett, sokszínű
képet mutattak. Nagyon sokan választottak
vallásos témát - nem bibliait, ha-nem
vallásosat -, és szép számmal kaptunk
történelmi drámákat is. Azután voltak az
iskolai szubkultúra sajátos világából
táplálkozó művek - ezeknek a nyelvezetén,
a diákszlengen és a szabados
szóhasználaton sokan megbotránkoztak, én
azonban nem tartozom ezek közé -, voltak
kabarétréfákra emlékez-tető, nagyon jól
sikerült, mulatságos jelenetek, és nagyon
sok olyan darab is érkezett, amely a
családon belüli konfliktusokat,
ellentmondásokat, a látszat és a valóság
közötti szakadék adta feszültségeket
állította a középpontba. Számom-ra - bár
eleve tisztában voltam azzal, hogy nem
ismerjük eléggé az új generációt, ezért is
találtam ki ezt az egészet - óriási és
kellemes meglepetést okozott az az érett
szemlélet, ahogy ezek a gyerekek a világot
nézik. Mennyi mindent tudnak ezek a
kölykök, és milyen jól tudják értelmezni,
amit tudnak, legyen bár történelemről vagy
családi konfliktusokról szó! Képesek
felismerni a látszatok mögött megbúvó
tényleges összefüggéseket, olyasmit is,
amit a felnőttek észre se vesznek...
 Politikai témát egyetlen gyerek sem vá-

lasztott?
 Nem. Egy kicsit engem is meg-lepett,

de egy sem.
- Nézzünk akkor egy kicsit az ötlet mögé.

Mi volt az igazgató, a színház célja ezzel a
pályázattal?
 Az utóbbi években Lengyelországban

a színház egy kicsit elfordult a gyer-
mekektől. Talán nem is ez a helyes ki-
fejezés, hiszen nagyon sok helyen, na_


