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ért kellett Lucky nagymonológját megváltoztatni.

Ez a - meghatározatlan eredetű - vendégszö-

veg nem igazolja magát Hegedűs Ildikó

megilletődött szavalatában.

Az előadásban rengeteget esnek a színé-

szek; talán mert a kamaradarab törvényszerű

üresjáratait váratlan, intenzív mozgásokkal pró-

bálják kitölteni. A szűk térben viszont csak fölfelé

(a fára) és lefelé (a földre) lehet dinamikusan

megindulni. A díszlettervező, Csanádi Judit

ideális terepet alakított ki ehhez: a festett ágy-

matracokkal borított színpad egyszerre játszótér

és gumiszoba. A stúdiószínház egyszerűen,

mégis látványosan és praktikusan felhasznált te-

re kétoldalt megemelkedik, s az így képzett dom-

bok között fut a képzeletbeli út, amelyet a

nézőtér felé párnázott kifutókkal

hosszabbítottak meg.

Tavaly a Művész Színházban közéleti kabaré-

nak feldolgozva láttuk a drámát. A győriek

változata sem nélkülözi a burleszkelemeket,

habár ezek a bohócok sűrűn elkámpicsorodnak,

s tré-

Egyébiránt nem is olvashatta, hiszen a fordí-
tások többsége az eredeti szövegnek csupán a
felét foglalja magában. Vu Cseng-en könyve ha-
misítatlan pikareszk regény, amely Hszüan-
cang, a buddhista szerzetes és hű kísérője, Szun
Vu-kung, a Majomkirály fantasztikus utazásait
és kalandjait meséli el. A buddhista szerzetes
történelmi személy: Hszüan-cang 629-ben in-
dult útnak, és 645-ben tért vissza.

A könyvet tehát alig ismerjük, maradnak a le-
gendák. És marad a klasszikus kínai színjátszás,
amelynek világjáró képviselői majdnem mindig a
pekingi opera nevű színjátéktípussal aratják
leghangosabb sikereiket. A pekingi opera több

története pedig éppen a Nyugati utazás
valamely epizódját eleveníti fel. Mert a pekingi
opera, amely ugyan nem opera és a
legkevésbé sem pekingi, színes, mozgalmas
mesevilágot varázsol a pezsgő izgalmakra
vágyó és különleges keleti kultúrízekre éhes
európai ember elé.

A veszprémi Keselyűhegy nem kevesebbre

fáik fájdalmasan röhejesek. Az előadás vége felé

hurkot kötnek egymás nyakába, majd az

ellenkező irányba elrugaszkodva húzni kezdik a

köteleket. Nincs annál vérlázítóbb és

borzalmasabb látvány, mint mikor gyerekek

szenvednek. Ártatlanok, kiszolgáltatottak, és

nem értik, miért kell bűnhődniük. Igaz, nem is

büntetésként fogják fel a káoszt és az őrületet,

amibe beleszülettek. Ha kezdettől fogva minden

unalmas, fájdalmas és reménytelen, akkor az

lesz a természetes. Két gyerek játszik

öngyilkososdit a romokon. Didi és Gogó

összekapaszkodik, és Screaming Jay Hawkins

rikácsolására keringőzni kezdenek. A zene

erősödik, ők pedig nevetnek.
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vállalkozik, mint hogy megkísérelje a Nyugati
utazás ezeregyszázhetvenhét oldalának mint-

egy keresztmetszetét, émelyítően tömény

esszenciáját adni, méghozzá kínai művészek

segítségével. A Majomkirály szerepében Ye

Jinsen látható, míg Jégmadárvirágot és a

Királynőt Szun Ping adja. Az előadás a pekingi

opera elemeit kívánja felhasználni, ezért

elkerülhetetlen, hogy néhány szót ejtsünk erről

az egyébként legismertebb kínai

színjátéktípusról.
Európában két néven, csing-csüként, illetve

csing-hsziként ismerik a pekingi operát, ritkáb-

ban előfordul vu-csü néven is. Énekelt, zenés,
táncos, akrobatikus műfajról van szó. Többféle
pekingi opera létezik, a műfaj szinte tájegységek
szerint váltakozik. A különbségek a nyelvjárá-
sokban, a zenei hagyományokban, a folklórban
és a forma stiláris jegyeiben mutatkoznak meg. A
stílus, valamint az előadott darabok tematikája
azonos. A pekingi operában fellépő színész kép-
zése hat-hét esztendős korában kezdődik és hu-
szonöt-harminc éves koráig tart. Ezalatt a szí-
nész elsajátítja a teljes repertoárt, ami a pekingi
opera esetében körülbelül kétszáz darabot je-
lent. (A Távol-Keleten ezért lehetséges négy-öt
nap alatt felkészülni egy előadásra.) A színészek

valamennyien egy-egy adott szerepre szako-

sodnak, és azt játsszák egész életükben. A szí-

nész életkora lényegtelen, egy a fontos: milyen

kondícióban van. A pekingi operában semmiféle

primer valóságábrázolás nem létezik. A színészi

játék két alapkövetelménye a virtuozitás és a tö-

kéletességre való törekvés. A pekingi opera té-

máit a történelemből, vallási legendákból, regé-

nyekből és az életből meríti. Másfél méter magas

színpada tetővel fedett, három oldala mentén

térdmagasságú korlát szegélyezi, a negyediket

fal zárja le két nyílással. A színészek balról érkez-

nek, jobbra távoznak, a zenészek a színpad jobb

oldalán foglalnak helyet. A hangszerek két-, illet-

ve háromhúrú hegedűk, háromhúrú lantok, do-

bok, gongok, csattogtatók. A cselekmény a szín-

pad átlója mentén mozog, díszlet nincs, a sze-

replők, akár Shakespeare figurái, mindig el-

mondják, hol vannak, a játék stilizált. A tömegje-

lenetek általában pontosan koreografált harci

események, amelyekben azonban még a fegy-

verek sem érnek egymáshoz. A pekingi operá-

ban különféle szerepkörök találhatók. A Tan-ok

mindig női szerep, a Vu-tan-ok akrobatikus női

harcosszerep, a Csou komikus szerep (buta pa-

raszt vagy szökött buddhista szerzetes), a Vu-

csou egyszerre komikus és harcos szerep, a

Seng férfiszerep, a Hsziao-seng fiatal férfisze-

repkör, a Vu pedig a harcos szerepköre.
A cselekmény megértésének elengedhetetlen

feltétele, hogy tisztában legyünk a színek je-
lentésével, hiszen jellem- és lélekábrázolás he-
lyett itt a színek egyetlen másodperc alatt vilá-
gossá teszik, milyen embert látunk a színpadon.
A sárga a császárt vagy az uralkodócsalád vala-
melyik tagját jelzi, a piros a hivatalnokot, a kék az
erényes embert, a fehér a fiatalokat. A szereplők
többsége magasított csizmát visel. Prózai meg-
szólalás egyáltalán nincs. E darabok legfonto-

sabb kelléke a küzdelem. A fogadó a keresztúton
című darabban például háromnegyed órás „sö-
tétben" zajló csatát vív a jó és a gonosz. A legis-

mertebb pekingi operadarab a Szun Vu-kung fel-
dúlja a Mennyei Palotát című. A cselekmény a

Nyugati utazás egyik legismertebb epizódján
alapul. A színészeken mindig maszk van, arcjá-
téknak nincs helye. Az arc színei is jelentőséggel
bírnak, a vörös hűséges, a fekete erőszakos em-
bert, a fehér gonosz jellemet jelent, míg a bajusz
nemes, a kecskeszakáll pedig sötét karakterről
árulkodik.

A veszprémi Játékszínben furcsa, álarcos női

figura valamilyen rizsből készült, enyhén vizes

tapintású édességet osztogat a nézőknek, akik

egyesével haladnak át a későbbi játéktéren. A

színpadot három oldalról négy-négy áttetsző,

mozgatható gyékényfüggöny takarja, amelyek-

nek felhúzásával, ílletve leengedésével változik

a helyszín. Bal hátul pad és asztal, elöl két, pla-

fonra függesztett kötélen két ember lóg, fejükön

Nyugati utazás olyan regény, amelyről
mindenki hallott már, talán még azt is tud-
ja, hogy kínai műről van szó, de olyan em-
berrel alig találkoztam, aki e roppant vas-
tag könyvet el is olvasta volna.

BÓKA B. LÁSZLÓ
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csuklya. Jobb oldalon, hátul háncstakarás, előtte
mozdulatlan figura láncra fűzve, ő Szun Vukung,
a Majomkirály.

Pergő ritmusban indul az előadás. Bírósági
procedúra közepébe cseppenünk, amely szöve-
vényes gyilkossági ügy körül bonyolódik. Hátul
belöknek egy nőt (Papp Márta), akit egy férfi
meggyilkolásával vádolnak; őt röpke pillanatok
alatt kivégezteti az erősen feminin bíró. Az egyik
kikötött „ember" egy szerencsétlen vándor,
Nyolctilalmas, a disznó (Soltis Lajos), aki véletle-
nül keveredett az ügybe, ám mosta bíró a kivég-
zett lány tettestársának tartja. A másik kötélen ló-
gó Hszüan-cang (Gőz István) a vándor
védelmére kel. Vesztére, mert így rá is halál vár,
a bíró csupán annyit kér: döntsék el, ki haljon
meg előbb. Ekkor pattan fel Szun Vu-kung, a
Majom-király, aki lenyeleti a bíróval legyezőjét,
elbánik a katonákkal, és a szerzetest meg a
vándort is ki-szabadítja kötelékeiből. A szerzetes,
a majom és a disznó elindulnak, hogy
megszerezzék a Fekete Gyöngyöt, amely a
Keselyűhegy tetején talál-ható. Az immár együtt
vándorló Hszüan-cangra, a buddhista
szerzetesre, a disznóra, vagyis Nyolctilalmasra
és Szun Vu-kungra démonok támadnak. Céljuk,
hogy Hszüan-cangot felzabálva, de legalábbis
férfiasságától megfosztva, hal-hatatlanná
váljanak, Hszüan-cang ugyanis nem más, mint
Arany Kabóca II. megtestesülése. Valamennyien
fogságba esnek, de Szun Vu-kung
természetesen kiszabadítja őket. És következ-
nek egymás utána csodás kalandok és a pekingi
opera elmaradhatatlan verekedési jelenetei,
amikor is a Majomkirály néha egyszerre hat dé-
monnal is felveszi a küzdelmet, derekasan for-
gatva erős botját. Egy ízben Szun Vu-kungot le-
nyeli az egyik démon, de ő belülről öli meg a ször-
nyet. A vándorlások során Hszüan-cangot felis-
meri egy öregember, aki elárulja, hogy a szerze-
tesnek anyja is van. Később meg is találja az
asszonyt, aki harminc esztendővel ezelőtt azért
harapta le kisfia kis lábujját, hogy ha majd
egyszer találkoznak, felismerje. Szun Vu-kung
megöli az anya kegyetlen férjét, aki egyébként
Hszüan-cang apját tette el láb alól. A vándorok
ezután a Királynő országába érnek. Hszüan-
cang felkeresi a hölgyet, hogy áthaladási
engedélyt szerezzen, ám a Királynő beleszeret a
szerzetesbe, aki azonban nem akarja Buddhát
egy nővel „megcsalni". A Királynő sértett
hiúságában meg-itatja Hszüan-cangot a Viselős
Folyó vizével. A víztől ő is és a Nyolctilalmas is
teherbe esnek. Szun Vu-kung megszerzi a Vetélő
Vizet a Vetélő Barlangból, ahol eljátsszák a
pekingi operák másik kedvenc betétszámát, a
sötétben folytatott harcot a fényárban úszó
színpadon. Váratlanul két Szun Vu-kung jelenik
meg, egy hamis és egy igazi. Hszüan-cang
először képtelen eldönteni, melyik a valódi, de
aztán magába száll, és mégis megleli az igazi
Szun Vu-kungot. Hirtelen sötét

lesz, velünk szemben szélesre tárul egy ajtó, mö-
götte vakító fényesség. Az ajtót hangos döndü-
léssel ránk csattantják. Amikor a színpad ismét
kivilágosodik, mi éppen az imént végignézett tör-
ténet elején vagyunk, a bíró utasítást ad a szer-
zetes kivégzésére. Az ítéletet végrehajtják, és
Hszüan-cang szájába helyezik a Fekete Gyön-
gyöt.

Mi volt hát mindez? Álom? Rossz tréfa? Vagy
valóság? Avagy csupán egyetlen, alig érzékel-
hető múló pillanat, amit a nyugati ember életnek

hív, és amelynek egyetlen ellensége, felfogása
szerint, a Halál? De a Halál Keleten más mez-
ben, más arcában jelenik meg az emberek előtt.
A Halál ott az élet része, valami, ami szorosan
hozzátartozik az életükhöz, valami, amit jobban
ismernek, mint mi, valami, ami eljön mindenkiért,
de félni nem kell tőle. A Halállal itt, Nyugaton
csupán a nagyon idős emberek képesek
barátságot kötni, ismerősként köszöntik őt
minden áldott reggel, amikor arra ébrednek,
hogy még élnek. Hszüan-cang egész életében
vándorol, keresi a Fekete Gyöngyöt, míg
egyszer csak kinyílik előtte az Ajtó, amely mögött
küldetése talán véget ér. Ám ezt az ajtót
becsapják az orrunk előtt. Az em-

Papp Márta és Réthly Attila
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Soltis Lajos, Ye Jin-sen és Gőz István (Ilovszky
Béla felvételei)

ber csak akkor tud meg mindent a világról, ami-
kor már meghalt. A Fekete Gyöngy egyszers-
mind jelképezi lehetőségeinket, vágyainkat is,
de ezt sem nyugati értelemben. A célt, amit mi itt,
Nyugaton magunk elé tűzünk, mindenáron el
akarjuk érni, s mohóságunkban gyakran bármi-
lyen árat megadunk érte. A keleti ember egész
habitusa, felfogása és neveltetése ellentétes ez-
zel, mi csupán eszünkkel vagyunk képesek, ha
egyáltalán képesek vagyunk, felfogni a keleti
ember sajátszerűségét. A keleti ember introver-
tált, a nyugati, éppen ellenkezőleg, kifelé fordul,
és ez minden titkok kulcsa. Hszüan-cang az elő-
adás végén megtalálja a Fekete Gyöngyöt. Igaz,
a Halálban. De ekkor megért mindent, és ez az,
amit mi nem érthetünk meg, ami számunkra ide-
gen és félelmet keltő. Ezért érezzük úgy, mintha
valami szomorú történetet láttunk volna. Pedig a
regény nagyon is vidáman fejeződik be: maga
Buddha tünteti ki a vándorokat, és a Mennyekbe
emeli őket. Elérik tehát céljukat.

A veszprémi előadás rengeteg kérdőjelet és
megoldatlanságot hagy maga után, éppen azért,
mert választott stílusában, a pekingi opera kere-
tein belül javarészt működésképtelen, de egye-
síteni sem tudja a kétféle, keleti és nyugati szín-
játszó hagyományt. Ezért aztán csupán érdekes
torzó marad. A Királynőt játszó Szun Pinget
annyira átitatja gyerekkora óta tanult
mestersége és azok a szabályok, amelyek
számunkra átlát-hatatlan útvesztőt, számára
azonban áthághatatlan törvényt jelentenek,
hogy rendezője, Lendvai Zoltán minden
instrukciója ellenére állandóan mosolyog, és
mosolya szokatlanságában is idegesítő. A
Majomkirályt játszó Ye Jin-

sen viszont az elvárhatónál jóval szerényebb
eszköztárral játssza Szun Vu-kungot. (Várako-
zásaimat egy eredeti pekingi operaelőadás ha-
tározta meg, amelyben a Majomkirályt alakító
színész egy artista, egy légtornász, egy zsonglőr
és egy gumiember ügyességével mászott falra,
fára, ellenfele feje tetejére, harcolt egyszerre ki-
lenc emberrel is, elkapdosta a felé suhogó dár-
dákat, és mindezt egyetlen csepp izzadság, pi-
henő, lélegzetvétel vagy megtorpanás nélkül,
mosolyogva, másfél órán keresztül.) Ye Jin-sen
inkább a majom viselkedésének külsődleges jel-
lemzőit képes megmutatni: hogyan üldözi a ma-
jom a testén hancúrozó bolhát, hogy vakarózik
stb. A veszprémi Keselyűhegy egyértelműen
pekingi operaelőadás szeretne lenni, éppen
ezért

tematikájú darabja pár éve botrányba fulladt, a
másik pedig most nagy siker) évadról évadra
színre kerülnek könnyedebb szórakozást ígérő
művek is. Az idén a nem egészen másfél évtize-

nem kérhető számon rajta a hagyományos szí-
nészi eszköztár és technika, a jellemábrázolás,
az átélés. Számon kérhető azonban, hogy nem
tartja be a pekingi opera színdramaturgiáját,
hogy akrobatikus jelenetei vérszegények, moz-
gásvilága elnagyolt, stilizáltsága esetleges. Nem
segít az előadáson a két kínai színművész sem.
Ye Jin-sen nem átütő humorú és erejű Majomki-
rály, a verekedésekben többször is csak szen-
ved és erőlködik, ám ebben magyar partnerei
éppoly hibásak, hiszen az elvileg mértani pon-
tossággal koreografált jelenetekben „alszanak",
mozdulatokat tévesztenek, amit Ye Jin-sennek
kell korrigálnia. A magyarok ebben az előadás-
ban bábok, érdekes figurák ugyan, de nem ele-
venednek meg a koreográfia vasfüggönye mö-
gött, nem találják, hiszen nem is találhatják meg,
azt a biztonságot, amelynek egy kínai színész
közel húsz esztendei tanulás után már teljesség-
gel birtokában van.

Ahhoz, hogy a Keselyűhegyet megfelelő álla-
potban lehessen tartani, naponta kellene gyako-
rolni, ám erre a magyar színházi szokások, úgy
tűnik, alkalmatlanok. A veszprémi színház még
azzal is nehezíti saját helyzetét, hogy az előadást
havonta egyszer, jobb esetben kétszer tűzi mű-
sorára. Márpedig egy hónap bőségesen elegen-
dő ahhoz, hogy a színészek emlékezetében el-
sorvadjon ez a jobb sorsra érdemes előadás.
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de született Stoppard-darabra, az Ez az igazira
esett az egykori társulatához rendszeresen
visszatérő rendező, Valló Péter választása. A
rangos alkotógárda és a neves szerző méltán
kelthetett várakozást a magyarországi
bemutató előtt.

Tom Stoppard mint a Rosencrantz és Guil-
denstern szerzője, majd megfilmesítője vált vi-
lághírűvé és nálunk is ismertté. Láthattuk még a

hosszúra nyúlt tél végén, a tavaszi fáradt-
ság idején különösen vonzó programnak
kínálkozik egy vígjáték. A közönség egyre
szélesebb rétegeit megnyerő Pesti Szín-
házban (ahol Kárpáti Péter egyik cigány
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