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E gy i gaz i néps z ín há z

1986 májusában A Vietnami pultúra Napjai
keretében - először járt cheo-színház
Magyarországon. A Thai Binh-i Cheo
Színházi Együttes tagjai léptele föl az egri
Gárdonyi Géza Színházban és a budapesti
Várszínházban Thi Kinh, az irgalmas buddha
asszony című produkciójukkal. A cheo nem
ismeretlen a magvar színházbarátok előtt:
ez az egyetlen távol-keleti színjátéktípus,
amelyről magyar ismeretterjesztő film
készült, és azt a Magyar Televízió is
sugározta. E Cheo című filmet Maár Gyula
forgatta - Törőcsik Mari alkotó
közreműködésével - 1981-ben
Vietnamban. A SZINHÁZ olvasói pedig a
folyóirat 1971. évi januári számában
találkozhattak Herzum Péter és Tran Tuan
Dung A vietnami színjátszás és színművészet
hagyományai című tanulmányával, amely a
cheo-színházat is szakszerűen bemutatja.
A film és a cikk egyaránt részletesen
foglalkozik a Thi Kinh, az irgalmas buddha
asszony című darabbal, ismerteti a
cselekményét, és idéz is belőle.

Thai Binh Észak-Vietnamban, Hanoitól
délkeleti irányban mintegy nyolcvan
kilométer távolságban elhelyezkedő város.
A Vörös-folyó deltavidékén fekszik tehát,
azon a tájon, ahol a cheo
hosszú évszázadokkal ezelőtt - megszü-
letett. E színjátékforma korántsem
tekinthető Vietnam kizárólagos nemzeti
színházművészetének, mert rajta kívül még
másik három színjátéktípus szólal meg ma
is vietnami színészek tolmácsolásában. A
színház sokarcúsága a z o n ban nemcsak
Vietnamban, hanem az egész Távol-
Keleten általános jelenség.

Ázs ia sz ínház i ka le idoszkópja

Távol-Kelet színjátéktípusainak (savargó
sokasága mellett az európai színház-
művészet szinte monolitikusan egysé-
gesnek tűnik. Földrészünk nemzeteinek
színházkultúrája megközelítő leg azonos
világkép talaján sarjadt, körülbelül
ugyanazokat a színpadtormákat használ-
ja, s hasonlóképpen értelmezi az előadók
és a közönség kapcsolatát.
Ábrázolásmódjának, eszközhasználatának
lehető-

ségei rendkívül tágak : a mély realizmus-
tól, a Balóság hű rekonstrukciójától a
végletes sti lizációig, absztrakt, szürreális
vagy szimbolikus elemek alkalmazásáig
terjedhetnek. A színészi játék is széles
skálán mozoghat: a pszichologikusan
hiteles átélés és a szerepet kritikusan
láttató elidegenítés egyaránt elfogadott.
Bármilyen nemzetiségí j európai néző értő
közönséggé válhat kontinensünk
tetszőleges országának színházaiban.
Csupán az idegen nyelv és a nemzeti
történelem eseményeire tett utalások
megértése okozhat számára nehézségeket.
Európai színész földrészünk bár-mely
pontján folytathatja hivatását anélkül,
hogy a mesterség tanulását újra kellene
kezdenie. Csak az adott nyelvet kell
hibátlanul elsajátítania, és az érvé-nyes
hagyományokat kell tiszteletben tartania.

Európa színházművészete egyazon
széles úton halad, amelyen sokféle járás-
sal lehet előbbre jutni. A keleti szín-
játéktípusok mindegyike a maga ösvényét
járja, s a különböző ösvényeken csal: „az
útviszonyoknak megfelelő" ,
meghatározott módon lehet haladni. Az
európai színház egységes színjáték-
formának. tekínthető , ezért nem játszik
szerepet jelrendszerében a földrajzi ta-
gozódás. Távol-Keleten döntő a szín-
játékfajták geográfiai származása: nem-
csak minden országhoz, hanem szinte
minden tájegységhez sajátos színjáték-
típus tartozik, amelynek jelrendszere
összetéveszthetetlen a másikéval. E kalei-
doszkópszerűség elsősorban arra vezet-
hető vissza, hogy a keleti kultúrkör
világképe flexibil isebb a nyugatiénál, s a
három nagy keleti vallás (brahmanizmus,
buddhizmus, kínai univerzizmus), illetve
ezek megannyi felekezete él is az
értelmezés széles körű lehetőségeivel.
\hány vidék - annyi különböző rítus
szolgálja a hit gyakorlását. A színjáték

mindig és mindenütt (Európában is!) a
vallási ceremóniákat tekintette mintájá-
nak, ezeket követve alakította ki forma-
nyelvét.

A keleti színjátéktípusok átlényegítették
és egyben meg is őrizték azokat a
szertartásokat, amelyekből kisarjadtak. S
minthogy az egyes rituálék más és más
módon képezték le a vallást, cl-téréi
szimbólumrendszert alkalmaztak, az
absztrakció különböző fokain álltak,
továbbá tér- és eszközhasználatuk sem
egyezett, mindegyikük sajátos jelrend-
szerrel fogalmazta meg esszenciálisan
azonos világképét.

Európai színész számára az ábrázolás
tárgya az ember és az őt körülvevő világ
sokféle, sokrétű és bonyolult kapcsolata.
Mindezt egységes jelrendszerben tárja
elénk. A keleti szinész mindig ugyanarról
kíván szólni: a káprázat-világ mögötti
átfogó törvényekről, a valóságot átható
megfellebbezhetetlen igazságról. Ám
közlése színjátéktípuson-ként más-más
jelrendszerben fogalmazódik meg. A távol-
keleti közönség csak saját vidékének
színjátékformáját tudja maradéktalanul
élvezni, a többiét idegen-nek találja, s
még nyelvi azonosság esetén sem érti . A
keleti színész nem vált-hat színjátéktípust
anélkül, hogy ne kezdené elölről
megtanulni a mesterség fortélyait.

V i e t n a m sz ín já ték t ipusa i

Mint említettem, még a Távol-Kelet
országóriásainál, Kínánál és Indiánál
sokszorta kisebb Vietnam is négy külön-
böző színjátékformát mutathat fől. Kettő
ezek közül klasszikus művészet, kettő
pedig a X X . században született. A
legfiatalabb kétségtelenül a kich noi, azaz a
„beszélő színház" , amely európai típusú
színjátszást jelent. Az 1920-as években

a francia fennhatóság kulturális le-

Thi Kinh, az irgalmas buddha asszony (a Thai Binh-i Cheo Színház előadása). Előjátéka prológushoz



csapódásaként - Moličre-vígjátékok szín-re
vitelével honosodott meg Vietnamban.
Mind a mai napig nagyvárosi szín-játék
maradt, mert a falusi közönség számára
rendkívül idegen volt ez a kevéssé
látványos és - a szűkszavú ázsiai
színházfajtákhoz képest - „agyon-beszélt"
forma. A kich noi előadói engedményekre
is kényszerültek : tánc- és dal-betéteket
kellett a cselekmény menetébe iktatniuk. A
kezdetben főleg európai szerzők műveiből
álló repertoár aztán hazai írók alkotásaival
bővült, még Ho Si Minh is írt darabot a
kich noi számára.

Valamivel korábban, századunk tízes
éveiben, a francia gyarmatosítás egyenes
következményeként született a cai luong,

vagyis a „reformszínház". A francia tőke
beáramlása nagymértékű iparosodást
eredményezett, így a városi lakosság át-
rétegződött. Az új színházfajta az új
közönség föltételezett igényeit kívánta
kielégíteni, főként a hagyományos zenés
színházi forma racionalizálásával. Művelői
összhangba hozták az énekelt szöveg és a
hangszeres kíséret melodikáját, föl-
vonásokra osztották a cselekményt, s az
érthetőség kedvéért prózai jeleneteket
szőttek a történet szövetébe. A produkciók
betanítását rendezőkre bízták, és
díszleteket is alkalmaztak. A cai luong
azonban - a kich noival ellentétben - a
vietnami színházi hagyományokból
táplálkozott, csupán a reform volt európai
eredetű.

Az a hagyományos zenés színházi for-
ma, amelyet a cai luong kialakításakor
európai módra racionalizáltak, az erede-
tileg Dél-Vietnamban honos tuong volt.
Létrejötte hat-nyolc évszázaddal ezelőtt-re
tehető, s legjellemzőbb vonása, hogy a
középkori Vietnam lovagi kultúrájának
terméke. Japán mellett Vietnam az
egyetlen olyan távol-keleti ország, amely-
ben a történelem során az európai lovag-
sághoz hasonló, katonáskodó nemesi réteg
alakult ki, s karakteres kultúrát is teremtett.
Színjátéka, a tuong a csing csü, azaz a
„pekingi opera" vonásaira emlékeztető
jegyeket mutat. Tehát - bár tematikája
eredendően vietnami jellegű - formavilága
vitathatatlan kínai hatásról árulkodik. A
tuong hőstörténeteket jelenít meg beszéd,
ének, zene, tánc és pantomim
szétválaszthatatlanul össze-fonódó
együttesével. Nem véletlen, hogy Katona
József lovagi eszményeket is
megfogalmazó B á n k bánjában éppen egy
mai tuong-színház látott kínálkozó drámai
nyersanyagot.

A negyedik színjátéktípus tisztán viet-
nami eredetű, bár bizonyos formajegyei
későbbi kínai befolyásra utalnak. A neve:
c h e o .

Ejtsd: „tyeo"

A cheo keletkezéséről két különböző
elmélet tartja magát. Az egyik szerint e
színjátékfajta idősebb, a másik szerint
fiatalabb a tuongnál. Az első magyarázat a
X-XI. századra - a térségben egyed-uralmi
szerepet játszó kínai birodalom
meggyengülésének időszakára - teszi a
cheo kialakulásának korát, s a konfucio-
nizmus vallási gyakorlatában kivételes
fontosságú temetési szertartások hagyo-
mányaira vezeti vissza. E feltételezés sze-
rint a feudális hatalmasságok temetésére
összegyűlt tömegek külön e célra alkal-
mazott szórakoztatóiban kell a cheo első
művelőit látnunk. A második vélemény
úgy tartja, hogy a cheo a mongol ter-
jeszkedés hatására, a XIII. század végén
jött létre. Tény, hogy a tatárok ellen vívott,
1285. évi Thay Ket-i csatában vietnami
fogságba esett egy európai komédiás,
akitől egyes kutatók az egész vietnami
színházművészetet származtatják. E
középkori színész - tekintettel a nem
egészen fél évszázaddal korábbi
tatárdúlásra a Kárpát-medencében - akár
magyar is lehetett.

Bárhogyan jött is világra e színjáték,
kezdettől fogva a nép szokásaihoz igazo-
dott, s elsősorban a parasztok életét szí-
nesítette. Egyszerű földművesekből ala-
kultak azok a műkedvelő társulatok,
amelyek föllépéseikkel a holdújévkor és
rizsaratáskor tartott ünnepélyek műsorát
szolgáltatták. A buddhista templomok,
illetve a közigazgatási intézmények pa-
godáinak teraszán bemutatott történetek -
a tuong témáival ellentétben - nem hősi
tettekről, hanem főként a családi élet
eseményeiről szóltak, vagy népmesei
motívumokat dolgoztak föl. A darabok
epikus szerkezetűek voltak, éppúgy tar-
talmaztak drámai szituációra épülő jele-
neteket, mint narratív részeket. A zene-
kíséret elsősorban a különféle dobokon
alapult, amelyeknek 4/8-os ritmusa az
egész előadás tempóját meghatározta.
Díszletet nem használtak, csupán a
legszükségesebb kellékeket és bútorokat
alkalmazták. A jelmezek hétköznapi ru-
hadarabokból álltak össze, s az előadók
igen tartózkodóan éltek az arcfestés kí-
nálta lehetőségekkel. A színészi játék
erősen stilizálta a mindennapi élet jelen-
ségeit és a szereplők jellemét.

A cheo lényegét a folytonos rögtönzés

jelenti, ez itatja át a cselekményt és 4
figurák viselkedését vibráló elevenséggel
és ellenállhatatlan humorral. Az improvi-
záció föltételezi a közönséggel való ál-
landó kapcsolattartást. A nézők reakciói-
nak az előadásba történő beépítése oly-
annyira a cheo szükségletévé vált, hogy ha
a publikum közbeszólásai elmarad-nak, a
kórus szövegei helyettesítik a hiányzó
spontán külső megnyilvánulásokat. Az
avatott cheo-nézők tökéletesen együtt
lélegeznek a játékkal: a dalokat a
színészekkel közösen éneklik, sőt egyesek
kisdobot is visznek magukkal az elő-
adásra, hogy a zenekíséretbe besegíthes-
senek.

A cheo hőskorában játszó műkedvelő
társulatokat idővel hivatásos együttesek
váltották föl, s a színjátszás dinasztikusan
öröklődő mesterséggé vált. A tizen-két-
tizenhat tagú vándortársulatok faluról
falura jártak, előadásaik ünnepi ese-
ménynek számítottak. Általában este
játszottak, a közönséget dobokkal hívták
össze. Produkciójukat a faluközösség
időtartam szerint fizette: a játék kezdetekor
meggyújtottak egy füstölőt, s ha
elhamvadt, meggyújtották a következőt.
Az előadás végén összeszámolták az el-
égett pálcikákat, s ennek alapján adták ki a
komédiások járandóságát. Bizonyos
falvakban színjátszó versenyeket is ren-
deztek. Nagy ünnepeken több cheo-
együttest is meghívtak, s a csoportok annyi
játékidőt kaptak, ameddig egy nyaláb rőzse
hamuvá ég (tehát körülbelül félórát). A
község elöljárója egy dob mögött ült, s
azokban a pillanatokban, amikor a látott
produkció megnyerte a tetszését,
megszólaltatta a hangszert. Minden
dobütéskor az éppen szereplő együttes egy
falapocskát kapott, s az a csoport nyert,
amelyik a legtöbb lapocskát gyűjtötte. Ha
viszont nem tetszett az előadás az
elöljárónak (akit persze a körülötte ülő
közönség erősei befolyásolt), szapora
dobpergéssel szakította félbe és küldte ki a
játéktérről a színészeket.

A cheo kezdeti naiv történetei egyre
fordulatosabbakká váltak, s mindjobban
áthatotta őket a buddhista mitológia világa.
Ez a folyamat a XVIII. század elején
tetőzött, ekkor nyerte el a színjáték
végleges, ma is játszott formáját. Ettől
kezdve nevezik hat c h e ó n a k , vagyis „igazi
cheónak".

Quan-am Thi Kinh

A mai cheo-repertoár mindössze két-
tucatnyi hagyományos darabból áll,



amelyek népi eredetűek, tehát szerzőik
ismeretlenek. E műveket a szájhagyomány
őrizte meg, csupán századunkban
jegyezték le őket. A társulatok többnyire
ma sem szövegkönyvekből dolgoznak,
szívesebben indulnak ki a maguk által
rögzített cselekményvázlatokból, akár-
csak egykor az olasz commedia dell'arte
művészei. Ezek a néhány oldalas emlé-
keztetők tág teret kínálnak a színészi
rögtönzésnek, bár az előadók az írott
szövegű darabokat is tetszés szerint
képesek improvizációval bővíteni. Így
történhetett, hogy a mindössze huszonkét
gépelt oldal terjedelmű Thi Kinh, az

irgalmas buddha asszony magyarországi
előadásai hő másfél óráig tartottak. Föl-
tételezem, hogy Vietnamban, ahol a
közönség a legapróbb mozzanatokat és a
legáttételesebb utalásokat is érti, e történet
megjelenítése sokkal több időt is igénybe
vehet.

A Thi Kinh-ről szóló példázat a hat
cheo repertoárjának talán legtökéletesebb
mesterműve; a cheo-színészek után-
pótlását képző iskolákban ma is ezen a
darabon tanítják a színjáték stílusát. A mű
a szentté válás legendája: azt az utat
meséli el, hogyan jut el egy szegény leány
- igaztalanul meghurcolva, ártatlanul
megvádolva és mindezt alázattal eltűrve a
kegyelem állapotába, amikor Buddha
magához emeli. A darab eredeti címe
(Quan-am Thi Kinh) szerint: hogyan válik
Thi Kinh irgalmassága révén Quan-am
istennővel egylényegűvé.

A cím lefordíthatatlan: Quan-am a kínai
Kuan-jin, illetve a japán Kannon istennő
vietnami megfelelője. Mindhárman
Avalókitésvarának, a végtelen
könyörületesség bódhiszattvájának a
buddhizmus nemzeti változatai által átfor-
mált imágói. A cím magyar fordítása
egyszerre pontatlan és találó. Az istenség
imént fölsorolt négy neve közül egyik sem
mond semmit a magyar szín-házi
közönség számára. Quan-am személyét
„irgalmas buddha asszonyként" értelmezni
pedig nem égbekiáltó fölületesség: buddha
(így, kis b-vel!) annyit jelent „fölébredt".
A vallás hívei azt a személyt nevezik így,
aki önmaga legyőzése árán
megvilágosodott, s levethette a földi lét
örök körforgásának nyűgeit. Thi Kinh
pontosan ezt az utat járja be.

A Várszínház színpadán kialakított
játéktér nem teremthette meg a cheo ha-
gyományos előadási körülményeit. A
látvány nem szenvedett csorbát: középre
téglalap alakú, nagy szőnyeget terítettek, a
hátteret pedig függöny zárta le, amely

arany mezőben tűzvörös főnixmadarat
ábrázolt. A színpad két oldalára két
gyékényből készült, keskeny futószőnyeg
került, méghozzá ferdén elhelyezve, hogy
perspektivikusan összetartsanak. A jobb
oldali futószőnyegre kikészítették a
zenekar hangszereit: hátul állt a nagydob,
előtte a gong, a kisdobok és a cintányérok.
Középen a hatlyukú bam-buszfuvola, a
közönséghez legközelebb pedig a dan nhi

nevű kéthúrú hegedűk hevertek. A hal
oldali futószőnyeg üres volt: a kórus
tagjait várta. A színpad por-táljain egy-
egy tekercskép függött. A buddhizmus
félelmetes hatalmú védelmezői, a Négy
Mennyei Király közül állt őrt rajtuk kettő.
Ilyen eltorzult arcú, fenyegető tekintetű
izomkolosszusok strázsálnak szoborrá
formálva a buddhista templomok
kapujában is.

Megejtően szép rituális tér tárult tehát a
közönség elé. Egy pótolhatatlan hiá-
nyossága mégis akadt. A cheo játékterét a
publikum három oldalról fogja közre,
vagyis az előadás térszínpadon folyik,
amelyen a mozgás plasztikus és közeli, a
színészek és a nézők kapcsolata pedig
közvetlen és eleven. Az elkülönítés és
távolságtartás elvére épülő dobozszín-
padok hagyománya azonban megfosztotta
ettől az élménytől a magyar közönséget.

A színészi hatás eszközei"

Az előadás a zenészek és a kórus szertar-
tásos bevonulásával kezdődött. Miután
ezek elfoglalták a helyüket, két hé , azaz
bohóc penderült a játéktér közepére.
Ruházatuk nadrágból és hosszú, zöld

selyemingből állt, fejüket vörös kendővel
kötötték be, arcukon fekete festékkel
húzták ki a bajuszt és a szemöldököt,
illetve a mély ráncokat. Széles taglejté-
sekkel, harsány rikkantásokkal ugratták
egymást. Produkciójuk még nem tartozott
a darabhoz. Föllépésüknek az volt az
eredeti funkciója, hogy a nézők között -
rögtönzött tréfákkal - helyet csinálja-nak a
színészek számára. A bohócok mindig és
minden tekintetben a cheo legszabadabb
figurái: kötetlenül nyilváníthatnak
véleményt mind a színművek hőseiről,
mind megszemélyesítőikről, mind a
közönség tagjairól. A játék alatt a nézők
sorai közé is kimehetnek.

A prológus, azaz a cselekmény rövid
ismertetése következett, amelyet az a
fehér szakállú öregember adott elő, aki a
zenészek bevonulását vezette, és a bo-
hócok mutatványa alatt a nagydob mögött
ült. Itt figyelhettünk föl először a
maszkírozás -- visszafogottsága ellenére -
rendkívüli kifejezőerejére. Az öreg-
embert ugyanis a fiatal Manh Tuong, az
előadás helyettes művészeti vezetője
játszotta, aki az este folyamán még több
különböző korú férfiszerepben tűnt föl. A
mai európai néző nem szereti a prológust,
mert megszokta, hogy csak a cselekmény
kibontakozása folyamán ismeri meg a
történetet. A keleti színjátékok közönségét
azonban nem zavarja, hogy előre tudja, mi
fog következni, hiszen a sztori monda-
vagy legendaváltozatát általában amúgy is
ismeri, s így legalább a színpadi
kidolgozás árnyalataira figyelhet.

Az első jelenet témája leánykérés volt:

Thi Mau (Thuy Hien) csábít, Thi Kinh (Thu Hien) hajlíthatatlan



Thien Si, egy falusi diák kérte meg benne
az eladósorba került Thi Kinh kezét a lány
részeges apjától, Mangtól. Mind-három
színre lépő szereplő megnevezte magát,
majd néhány szóval bemutatta figuráját.
Ezt a keleti színjátékokban igen elterjedt
fogást a vietnamiak xung dangnak nevezik.
Alkalmazása különösen a kapatos szülő
megszemélyesítőjénél látszott
szemléletesen, aki józan mondatokban
közölte, hogy ittas, s a következő
pillanatban már dülöngélt is, a kórus
szemrehányó megjegyzéseitől kísérve.

A második jelenet már a házasélet hét-
köznapjait érzékeltette. Fontos szerephez
jutott benne egy bambusznádból készült
ágy, amelyet a két bohóc hozott be és
helyezett el a főnixes háttérfüggöny előtt.
Ezen ült Thi Kinh, s ezen aludt a
tanulásba belefáradt férj, felesége ölébe
hajtva a fejét. Thi Kinh boldogságukról
énekelt, a cheo jellegzetes eszközét, a noi
rienget, a „belső monológot" bemutatva.
Majd hirtelen egy hosszú szőr-szálat vett
észre a férje állán. A színésznő
pantomimikus mozdulatai révén a nem
létező szőrszál szinte szemmel láthatóvá
vált számunkra. Aztán Thi Kinh kést
fogott, hogy a szőrszálat eltávolítsa.
Ekkor megszólalt a kórus, és intette az
asszonyt, nehogy egy óvatlan mozdulattal
megsértse a férjét. Thien Si azonban
fölriadt, és félreértette a helyzetet: azt
hitte, hogy a felesége el akarja vágni a
torkát. Rémült kiáltására beszaladtak a
férj szülei, a szintén részeges Sung és
házsártos felesége. Thien Si hisztérikus
vádaskodását az apa nem vette komolyan,
az anya annál inkább. Dühödten
szidalmazta menyét, miközben diadalma-
san kerülgette a földön térdeplő, kétség-
beesetten magyarázkodó Thi Kinh-t, s
minden mondata végén egy eltaszító
mozdulattal megütötte. Érezhettük, hogy a
két nő között hosszú idő óta ellentét
feszül, s a férj anyja mindenáron el akarja

űzni Thi Kinh-t a háztól. Ebben a jele-
netben kitűnően érzékelhető volt a szín-
padi beszéd technikája. A vietnami
nyelvben a hétköznapi beszéd is éneklő
intonációjú. A színész azonban fokozot-
tan hajlítja, gyakran modulálja meg-
szólalásait, különösen ha érzelmi fűtött-
séget kíván kifejezni.

Az ártatlanul megalázott Thi Kinh
megszökött otthonról, férfinak öltözött, és
boncnak állt egy buddhista kolostorban.
Ebbeli szándékáról még az előző jelenet
végén értesültünk, amikor magára
maradva újabb belső monológ (noi rieng)
formájában beavatta a közönséget el-
keseredésében fogant terveibe. Az újabb
jelenetben már bokáig érő, barna szer-
zetesi ingben, fején barna kendővel,
nyakában olvasóval láttuk viszont. Napi
ájtatosságát végezte, a földön ülve, fa és
fém ütőhangszerek megszólaltatásával
kísérve imaénekét, amikor megpillantotta
őt Thi Mau, egy környékbeli gazdag
ember könnyűvérű leánya, aki-nek
szemlátomást azonnal megtetszett a fiatal
papnövendék. Thi Mau föllépését,
alakjának exponálását a kórus közbe-
kérdezései segítették; ezt az eljárást tieng
dének hívják. Thi Mau mindenáron el
akarta csavarni az ifjú bonc fejét, mert
nem sejtette, hogy a fiatal szerzetes volta-
képpen véle egynemű. Valóságos csáb-
táncot lejtett tehát a szorult helyzetében
buzgó imáiba menekült Thi Kinh körül.

Kettőjük jelenete volt az előadás
csúcspontja. Thi Kinh chinh dien figura,
ami „igazi hőst" jelent, Thi Mau pedig
bienh luan, azaz „megtévedt hős" típusú
szereplő. Thi Kinh alakítója, Thu Hien a
figura tökéletes lelki és erkölcsi tiszta-
ságát ütköztette ebben a szituációban a
Thi Maut életre keltő Thuy Hien által
hangsúlyozott megzabolázhatatlan érzé-
kiséggel és kielégítetlen szerelemvággyal.
Thi Mau csábításának hullámai sorra
megtörtek Thi Kinh állhatatos

mozdulatlanságán. Hiába énekelt és tán-
colt magakelletően a feslett erkölcsű
leányzó, amikor egy-egy pillanatra meg-
állt, hogy meggyőződjék széptevésének
hatásáról, mindig fölerősödött az ifjú bonc
rendületlen imaéneke. Végül a vágyain
többé uralkodni nem tudó Thi Mau
rávetette magát, azaz csak rávetette volna
a szerzetesre, de a támadást idejében
megsejtő Thi Kinh egy pillanattal előbb
bemenekült a templomba.

Maár Gyula említett filmjében Törőcsik
Mari vállalkozott arra, hogy kipróbálja a
cheo-színészek játékmódját. Mivel
szöveges jelenetek és dalok a nyelv
nehézsége, táncok pedig a mozgásrend-szer
és a koreográfia bonyolultsága miatt nem
jöhettek számításba, olyan darabrészletet
kerestek, amelyben a figura magatartása a
döntő, vagyis a viselkedés bemutatása és a
belső lelkiállapot megsejtetése a színész
föladata. Így választották ki az imént
ismertetett jelenetet, amelyben Törőcsik
Mari játszotta az imádkozó és a szerelmi
ostromnak ellenálló Thi Kinh szerepét.
Csupán annyi dolga volt, hogy jelmezbe
öltözve, lótuszülésben, egyenes gerinccel
üljön, bal kezét imádkozó pózban maga
előtt tartsa, jobb kézzel pedig ütögesse a
közelében álló fagongot. Közben termé-
szetesen át kellett élnie Thi Kinh meg-
próbáltatását és tehetetlenségét. A kísérlet
alig néhány percig tartott, Törőcsik Mari
mégis arról panaszkodott utána, hogy
végtelenül elfáradt. Mivel főként az adott
lelkiállapot létrehozására koncentrált,
rendkívül kimerítette a merev test- és
kéztartás, illetve a kényelmetlen lótuszülés.
A keleti színész egészen más módszerrel
dolgozik: elsősorban éppen a kellő
testtartás és mozdulatok fölvételére, illetve
megtételére összpontosít, s hagyja, hogy
testhelyzete és mozgása hívja elő lelkéből a
megfelelő érzelmeket és magatartást. De az
ellenkező irányban haladva is célhoz érhet:
ha önszuggesztió révén sikerül előállítania
magában a kívánt lelkiállapotot és
viselkedést, ez azonnal fizikai állapotán is
megjelenik, hiszen akrobatikusan képzett
teste képes arra, hogy pszichéjének
legapróbb rezdüléseit is kövesse, méghozzá
a kisgyermek kora óta gyakorolt
konvencionális mozdulat-és tartássémák
alkalmazásával. Európai színész mindig
kettős - egymástól függetlenül fönnállónak
vélt - követelményrendszerrel szembesül:
testi és lelki folyamatok megjelenítésével.
Ha ezek közül akár az egyik is túlságosan
nehéz, a színész hamar elfárad. A keleti
színész

No, a szolga és Thi Mau enyelegnek



az egyik föladat megoldását használja
eszközül a másik teljesítéséhez.

Az együttes játék ereje

Az előadásban új jelenet következett. A
kórus fölszólította Nót, a szolgát, hogy
hívja haza Thi Maut a pagodából. A kórus
nem most jutott először fontos szerephez,
de ekkor ismerhettük föl többes funkcióját.
Az már korábban ki-derült, hogy tagjainak
létszáma nem állandó. A kórus magját
három nő alkotta, akik folytonosan jelen
voltak, s a bal oldali gyékény
futószőnyegen foglaltak helyet. De Thi
Kinh kivételével - a női szerepek alakítói
is melléjük telepedtek, ha nem az ő
jelenetük következett. Tehát szinte
valamennyi föllépő színésznő részt vett a
kórus munkájában is, vagyis a játék
kommentálásában, a hősökhöz intézett
kérdezősködésben (tieng de), illetve a
játszó személyek elő-szólításában,
amellyel további szereplők behozatalát
tették fölöslegessé. Ám a kórus nemcsak
az előadás zavartalan és pergő
lebonyolítását segítette elő, hanem

magát a közönség képviselőjének
tekintve - a nézők kollektív véleményé-nek
is igyekezett hangot adni, általában biztató
vagy szemrehányó megjegyzések
formájában.

No, a szolga - akit a bohócokhoz
hasonlóan öltözött és sminkelt színész
játszott úgy próbálta hazacsalni Thi Maut,
hogy azt mondta, otthon lakodalom lesz. A
lány erre elpanaszolta neki, milyen
kudarcot vallott az ifjú bonccal. A szolga,
fölismerve Thi Mau kielégületlenségét,
azonnal udvarolni kezdett úrnőjének,
akinek ez szemlátomást jólesett.
Hazaérkezvén mindketten besurrantak Thi
Mau szobájába, vagyis eltűntek a főnixes
háttérfüggöny mögött. Innen kerültek elő
nemsokára, kétségbeesetten igazgatva
ruhájukat, mert hazaérkezett Thi Mau
édesapja, és kiabálni kezdett a lánya után.
A lány nem tudta másként elrejteni rangon
aluli szeretőjét, mint hogy arra kérte,
kuporodjék le, majd letakarta egy lepellel.
Amikor színre lépett Phu, Thi Mau apja, a
lány azt mondta neki, hogy a lepel alatt a
község ú j gongja és dobja fekszik,
amelyekkel a falugyűlést szokták
összehívni, s ezeket akkor hozták, amikor
Phu nem tartózkodott otthon. Thi Mau
apjának alakítója is becsípett embert
formált. Úgy látszik, a részegesség az
idősebb férfiak állandó jelzője Viet-
namban. Valószínűleg akaratgyengeséget

takar, hiszen c darabban Thi Kinh apja,
Mang, Thien Si apja, Sung és Thi Mau
apja, Phu egyaránt alulmarad: az egyik a
lánya kérőjével, a másik a feleségével, a
harmadik pedig lányával és szolgájával
szemben.

Thi Mau apjának részegsége azonban a
szituáció további élezését is szolgálta.
Kapatos emberről föltételezhető, hogy a
lepel alatt kuporgó szolga helyett valóban
gongot és dobot lát, sőt hirtelen öt-lettel
ki is akarja próbálni azokat. Phu ugyanis
egyszerre csak dobverőt vett elő, és -
lánya hasztalan tiltakozása ellenére -
többször rávágott vele az ütő-
hangszereknek álcázott No fejére. A
szolgát játszó színész ekkor bravúros
kettősséget valósított meg: ugyanazokkal
a hangokkal és mozdulatokkal érzé-
keltette No kínjait, és imitálta a hang-
szerek működését. Reszketése fájdalmai-
ról is tanúskodott, és a zenei hangot keltő
rezgést is fölidézte. Kiáltásai jajszóként
is hatottak, és a gong meg a dob hangját
is utánozták.

Az apa mindenesetre meg volt elégedve
az eredménnyel, még a színpad jobb
oldalán elhelyezkedő zenészek véle-
ményét is kikérte hangszereinek minősé-
géről. A zenekar tagjai megnyugtatták,
hogy a gong és a dob kifogástalanul
működik, így cinkosságot vállaltak a rej-
tőzködő szolgával. Bár e cinkosságba
némi káröröm is vegyült, hiszen Phut a
„hangszerek" további használatára
biztatták. A zenészek nemcsak ezen a
ponton váltak a játék tényleges részt-
vevőivé, hanem végig ugyanúgy együtt
lélegeztek az előadással, mint a kórus
tagjai. Muzsikájuk nem merült ki a pro-
dukció aláfestésében, illetve a dalok kí-
sérésében. Hangszereikkel többször mint-
egy rákérdeztek vagy feleltek a játék
fordulataira, véleményezték a cselekmény
alakulását. A színészek is együtt-
működtek velük: a nagydobon általában

az előadás férfi szereplői játszottak, min-
dig az, aki az éppen soros jelenetből ki-
maradt.

A kórus és a zenészek munkájában, de
még a mellékszereplők megszemélye-
sítőinek játékában is tökéletesen érvé-
nyesült az a törekvés, ami a keleti szín-
játéktípusokat kivétel nélkül ensemble-
produkcióvá teszi, még azokat is, ame-
lyek elsősorban egyéni teljesítményekre
épülnek. Nevezetesen, hogy a kórus és a
zenekar tagjai, illetve az epizodisták úgy
szabályozzák játékukat, hogy az minden
tekintetben illeszkedjék a főszereplők
alakításaihoz, s mintegy meg-
sokszorozza azok hatását. Tehát ahogy a
húros hangszerek rezonátorszekrénye
fölerősíti a rezgő húr hangját, úgy telje-
síti ki és ragyogtatja föl a cheo-együttes
játéka a főszerepek megszemélyesítői-
nek teljesítményét.

Szatíra és tragikum

Az ütőhangszernek tekintett szolga végül
is nem bírta tovább a lepel alatt, így
elárulta magát. Ám az apa - megrettenve
a rangon aluli kapcsolattól - nem büntette
meg őt, sőt földet és ökröt ígért neki a
hallgatásáért. Az ügy azonban nem
maradhatott titokban, mert Thi Mau
teherbe esett. így a következő jelenet
elején megjelent a községi elöljáró, aki t u

s u , azaz „elbeszélés" formájában közölte
a nézőkkel, hogy falugyűlést hívtak
össze, mert ítélkezni kell az állapotos
leány fölött, s meg kell büntetni a férfit,
aki megejtette. Ezután Dop asszony, a
községszolga lépett színre, aki
cserfességével és fontoskodásával a cheo
jellegzetes szereptípusainak egyikét, a dan

t r u y e n , vagyis az „epizodista" figurát
reprezentálta. Mindenféle akadékoskodás
után összecsődítette bíróságot, melynek
tagjai a főnixes háttérfüggöny előtt, a
már ismert bambuszágyon mint
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emelvényen foglaltak helyet. A bíróság
egyik tagja süket volt, a másik néma, a
harmadik pedig vak. Régi szatirikus
hagyomány elevenedett meg személyük-
ben: mindig is így ábrázolták a népi hősök
kárára ítélkező testületek tagjait. A
processzus természetesen a közönség
nevetésébe fulladt, hiszen a süket semmit
nem értett, és majd minden mondatot
megismételtetett, a néma folyton szólásra
emelkedett, de csak nyökögni tudott, a vak
pedig mindig más szereplő felé fordulva
beszélt, mint akihez a szavait intézte.
Ilyen bíróság előtt persze hitelt
érdemlőnek bizonyult Thi Mau vádja, aki
Thi Kinh-t nevezte meg születendő
gyermeke atyjaként, remélve, hogy
összeházasítják őket, s így meg-szerezheti
magának az ifjú boncot. Thi Kinh nem
árulhatta el, hogy a vád képtelenség, mert
ezzel azt is fölfedte volna, hogy jogtalanul
viseli a boncok köntösét. Csupán
ártatlanságát hangoztatta, ezért a bírák
makacsnak és megátalkodottnak tartották.
Megkorbácsoltatták tehát, és pénzbírságot
róttak rá. Amíg a földön hasmánt fekvő
Thi Kinh-t egy szolga vesszővel megverte,
tanítómestere, az öreg bonc arról beszélt
neki, hogy az igazságtalanságot is
türelmesen el kell viselni.

A szatirikus hangvételű bírósági jelenet
ellenpontja volt a következő epizód,
amelyben Thi Mau, aki időközben meg-
szülte gyermekét, éppen a fiatal bonc
gondjaira kívánta bízni a csecsemőt, mert
gyermek nélkül könnyebben talál-hat
férjet magának. Thi Kinh, aki azzal, hogy
férfiruhát öltött, örökre lemondott az
anyaságról, elfogadta az ajánlatot, s
titokban örült, hogy mégis meg-áldotta
gyermekkel a sors. Ám a rongy-köteggel
jelzett csecsemőt karjában tartva rá kellett
döbbennie, hogy nincs mivel táplálnia a
gyermeket. Ekkor jutott el az alázatosság
és könyörületesség legmagasabb - immár
Quan-am istennő magasztosságához
mérhető - fokára. Mit sem törődve az
emberek várható gúnyolódásával és
szívtelenségével, egyik karjában a
gyermekkel, másik kezét kérőn
előrenyújtva, tejet koldulni indult az
idegen csecsemő számára. Amint a játék-
téren görnyedten körbejárt, s nyitott
tenyerét a közönség, a kórus és a zenészek
felé nyújtva szeretetért és szánalomért
könyörgött - az előadás legmegrendítőbb
pillanatait éltük át a nézőtéren.
Önkéntelenül is európai testvéralakjára,
Gruséra kellett gondolnunk, s annak is
eszünkbe kellett jutnia, hogy Brecht

drámája, A kaukázusi krétakör ázsiai elő-
kép alapján íródott.

A szertartás költészete
Az utolsó jelenet három év múltán ját-
szódott. Mint Thi Kinh elbeszéléséből (tu
su) kiderült, a gyermek ez idő tájt már
tudott beszélni, nem volt szüksége dajkára
többé. Thi Kinh pedig úgy érezte, nagyon
elfáradt, távozni készült tehát a földi
világból. Ekkor a kórus tagjai fölálltak, s
lábfejük alig észrevehető csúsztatásával
lassan a játéktér közepére siklottak. ltt a
közönség felé fordulva domború félkört
alkottak, s szétnyitott legyezőiket a fejük
fölé tartották. A bíborszín legyezők
mintha felhőt formáltak volna, amelyet
áthevítenek az alkonyi nap sugarai. A
felhőből derékmagasságig kiemelkedett
Thi Kinh. Kezében papírtekercset tartott,
amelyre éppen búcsúlevelét írta. E néma,
csak melodikus zenével kísért jelenet után
Thi Kinh eltűnt. Megjelent viszont az öreg
bonc, akinek csakhamar jelentették, hogy
a pagodán kívül megtalálták az ifjú bonc
holttestét. Ezután fölolvasták a halott
búcsúlevelét, amelyben fölfedte életének
titkát: nő volt, tehát ártatlanul szenvedte el
a meghurcoltatást, és nem a saját
gyermekét nevelte föl. Nem tett szemre-
hányást senkinek, csupán azért kért bo-
csánatot tanítómesterétől, hogy személyes
búcsú nélkül távozott el. Az öreg bonc
ebből megértette, hogy ennyi alázat és
könyörület csakis a mennyekbe emelhette
tanítványát a halála után. Elrendelte hát,
hogy állítsanak oltárt a Quan-ammá vált
Thi Kinh tiszteletére. Hirtelen lehullott a
főnixes háttérfüggöny. Mögötte
tekercskép függött, amely Thi Kinh-t
ábrázolta az oltárképek jellegzetes
pózában, Quan-am istennő
attributumaival, karján kisgyermeket
tartva.

Megkezdődött az oltár fölszentelésé-nek
szertartása, amelyben valamennyi
színpadi szereplő részt vett. A zenészek
gongokon és dobokon megszólaló, tisztán
ritmikus muzsikát játszottak. A kígyózó
menet élén az öreg bonc haladt, papi
palástban és fejékkel, mögötte fáklyavivő
lányok lejtették táncukat, mások templomi
zászlókat és jelvényeket hordoztak. A
táncosok kézmozdulatai között mudrákat

lehetett fölismerni, vagy-is indiai eredetű,
a buddhista ceremóniák során napjainkban
is használt kéz-jeleket, amelyek többsége
a laikus szemlélő számára ma már
elhomályosult értelmű. Az oltárkép elé
érve a rítus részt-

vevői mindig mélyen meghajoltak, így
hódoltak az istennővé magasztosult egy-
szerű lány emlékének.

A cheo dramaturgiai irodalma ám-
Tannak, azaz „öntőformának" nevezi a
sztereotip színpadi szituációkat. Ilyenek
például a találkozás és a búcsúzás, a leány-
kérés vagy a párbajra hívás, illetve a bí-
róság előtti vád drámai helyzetei. A kö-
zönség a duc sanok jellege és száma
szerint őrzi meg emlékezetében a darabo-
kat, továbbá a duc sanokban nyújtott
teljesítményük alapján értékeli a színészek
munkáját. Úgy vélem, ugyanilyen
„öntőformának" tekinthetjük a cheo-
előadásokban bemutatott szertartásokat is,
hiszen a rítusok valójában a mítoszok,
tehát egy nép „kollektív tudatalattijának"

öntőformái, s egy társulat szellemisége, a
tradícióhoz való viszonyulása a nyíltszíni
ceremóniák hegformálásán mérhető le a
leghitelesebben. S bár a szertartások során
használt jelek és szimbólumok értelme az
idők' ködébe vész, a közlés homályossága
és ünnepélyessége különös költészettel
telíti és borzongató élménnyé teszi a
beavatatlan néző számára is a rítusokat.

A népszínház lényege

A cheo ideális forma a széles néprétegek
szórakoztatására. A cselekményt könnyen
követhetővé teszi az epikus kifejtés, a
szereplők jelleme és szándékai pedig
világosan fölismerhetők a színészi játék
közvetlensége és egyszerű eszközei
folytán. A keleti színjátéktípusok közül
kétségtelenül a cheo az egyik
legközérthetőbb. Nyoma sincs benne a nó
filozofikus elmélyültségének, a kabuki
egyszerre erőteljes és kifinomult
artisztikumának, a csing csü elvont
virtuozitásának vagy a kathakali mitikus
félelmetességének. Hitet adó színház, mert
hangsúlyozott naivitásával az emberi
tisztaságot hirdeti, s az igazságtalanságok
és szerencsétlenségek fölött győze-
delmeskedő bátorságot és állhatatosságot.
Élvezetes színház, mert életörömöt kíván
közönségére sugározni, s mindig keresi a
nézővel való összekacsintás lehetőségét.

A Thai Binh-i Cheo Színház autentikus
együttesnek tűnt, s Vietnamban való-
színűleg a népszerű és elismert társulatok
közé tartozik. Művészei őszintén és igé-
nyesen játszottak, s képesek voltak velünk,
európai szemléletű nézőkkel is meg-értetni
és megéreztetni távoli hazájuk
kultúrájának évszázados szellemi tapasz-
talatait és morális értékeit.


