
HÁZBAN 
Vízvári László finoman ki-
dolgozott árnytechnikája az 
erotikus jelenetek ábrázolá-
sára, igencsak európaian 
kínai. De nem is lenne ez 
baj, hiszen a Körszínház-
ban ülünk, ha igazán követ-
kezetes és jó színvonalú 
lenne a játék. A hangsúly 
most a játékon van. A játé-
kon, amelyet minduntalan 
megakasztanak a narratív 
részek. Valószínű, hogy 
részben a mese gyorsításá-
ra, részben a kínai színházi 
hagyományok föleleveníté-
sére kellettek a leíró-mesélő 
betétek. De a színészi tel-
jesítményt gátolja, hatásta-
lanítja, ha valamit hol el 
kell játszani, hol meg kell 
hallgatni, amint elmesélik. 
Nem szerencsés a zenei vá-
logatás sem (összeállította 
Prokopius Imre), különö-
sen a dalbetétek (Mikó Ist-
ván munkája) közhelyhan-
gulata. 

Jeles színészi teljesít-
mény Bitskey Tibor élve-
teg, gyönyörhajhász Hszi-
men Csingje. Ugyanez nem 
mondható el az asszonyok-
ról. Szerencsi Éva Aranyló-
túszként a gonoszság min-
taképe. Mit sem mutat meg 
az asszony igazi vágyaiból, 
természetes teljességigényé-
ből. Hangosabb szavai, ma-
gasabb hangjai értelmetle-
nek. Drahota Andrea Hold-
asszonyként mézesmázasan 
nyafog. Gór-Nagy Mária 
groteszken bájos az örökké 
durcás és sértett Nebáncs-
virág, és magával ragadó 
saját testvére, a kurtizán 
szerepében. Polónyi Gyön-
gyi szép Fehérvállúként, 
Kishonti Ildikó a riasztó 

őrülési jelenetig fenséges. 
Kovács István harcos tig-
risölő. S mert a kínai szín-
ház gyakorta fölcseréli a 
nemeket, a Körszínház elő-
adása ezzel sem marad 
adósunk: Várhegyi Teréz 
ügyesen formázza Vu Tát, 
a lepényárust, és Konrád 
Antal groteszken a kerítő-
nőt. 

Kazimir Károly imponáló 
magabiztossággal és szen-
vedélyes fanatizmussal ost-
romolja a világirodalom 
nagyepikájának mesés, ám 
bevehetetlen várait. Aki 
kedveli a megelevenedett 
képeskönyvet, most is örö-
mét lelheti a Körszínház 
előadásán. De ne azt kép-
zelje, hogy megismerte a 
kínai regény teljességét, 
vagy a kínai színházat. 

Róna Katalin 

SZÉP ASSZONYOK EGY GAZDAG 
Kazimir Károly nem ad-

ja föl szenvedélyét és hitét. 
A szenvedélyt, amellyel 
gondolatban esztendőről 
esztendőre a világ más tá-
jára zarándokol el, hogy 
megismerje, megismertesse 
annak kultúráját, drámai 
hagyományait. És a hitet, 
amellyel még mindig sok év 
tapasztalata után is bízik a 
nagyepikában. Pontosan 
szólva, a regények színpadi 
adaptációjában. Tisztel-
nünk kell makacsságát, 
amelyből évtizedek után is 
minden esetben az újat, a 
mást akarás buzgalma árad. 
Tisztelnünk kell a magabiz-
tos tanító, ismeretterjesztő, 
népművelő szándékot. Még 
akkor is, ha ezúttal újra 

épp saját ellenségeinek 
alakját tükröztette a mé-
lyen társadalmi és még mé-
lyebben erotikus történet-
ben. Kazimir Károly e ket-
tős vonzásban vélte fölfe-
dezni a drámai esélyt. De a 
történet túlságosan is sok-
szálú és még inkább leíró 
jellegű ahhoz, hogy a még-
oly izgalmas szerelmi ka-
landokból és egymás gyil-
kolásokból igazi drámai fe-
szültség keletkezhetett vol-
na. 

Vu Ta felesége, Aranyló-
tusz a történet hősnője. A 
gazdag kéjenc Hszi-men 
Csing ötödik felesége lesz, 
miután megmérgezi férjét, 
a gyönge és férfiatlan le-
pényárust. Ám az új f é r j 

A történet a kéj , a vágy 
mindent romlásba döntő 
históriája, egy erkölcstelen, 
züllött, rothadó társadalom 
rajza. A lak ja i ha nem is 
pontosan körvonalazottak, 
de személyiségükben külön-
választhatók. Az egyértel-
műen főszereplővé emelke-
dő Aranylótusznak azonban 
van egy nagyon lényeges, 
mindent magyarázó, és 
ezért őt mindenkitől meg-
különböztető vonása. 
Aranylótusz teljes életre 
vágyik. A szerelemben is a 
teljességet keresi. Nem tud, 
nem akar osztozni. Ezért 
képes minden bűnre: a fér j-
gyilkolásra, a gyerek el-
emésztésére, a fölfokozott 
vágyban szerelme elpusztí-

Hszi-men Csing (Bitskey Tibor) az asszonyok karában 

kiderül: színház helyett 
megelevenedett képesköny-
vet varázsol elénk. Szép, 
díszes illusztrációi, hűen 
tisztükhöz, egy regényóriás 
felszínét mutatják meg. 

A klasszikus kínai iroda-
lom tizenhatodik századi 
szülötte a Csin Ping Mej, 
amely magyar fordításban 
a Szép asszonyok egy gaz-
dag házban elnevezést 
kapta. Ismeretlen írója a 
Szung-dinasztia utolsó csá-
szárának, Huj-cungnak a 
korába, a tizenkettedik szá-
zad első negyedébe helyezi 
történetét. Ám a szakér-
tők, irodalmárok és történé-
szek pontosan fölfedezni 
vélik a históriában a tizen-
hatodik századi Kína köz-
állapotait, erkölcsét, életvi-
telét. Tehát a szerző min-
den valószínűség szerint sa-
ját korát, saját világát, tán 

nem nyugszik, vére új asz-
szonyokhoz hajszolja, új 
romlásba, új korruptságok-
hoz vezeti. S amikor hato-
dik feleségként a házba 
hozza Porcelánt, aki még 
ráadásul fiút is szül, Arany-
lótusz újabb gyilkosságra 
kész. A féltékenység és a 
szerelem hajtja, amikor 
macskájával halálra ma-
ratja a gyermeket. A köz-
ben hivatali hatalmat ka-
pott gazdag úr lassan bele-
fárad az élvezetekbe, ám 
egy remetétől csodálatos pi-
rulákat kap, amely férfias-
ságát újra fölizzítja. Arany-
lótusz telhetetlenségéért, az 
utolsó kéjes gyönyörért 
Hszi-men Csing életével f i -
zet. S persze beteljesedik a 
végzet is. A tigrisölő bosz-
szút áll Aranylótuszon meg-
ölt testvéréért, a lepény-
árusért. 

tására. S ezért lettlégyen 
bármennyire is gonosz és 
velejéig romlott asszony, 
számíthatna a gyűlölet mé-
lyén megértésre és szána-
lomra. A Körszínház elő-
adása csak az irgalmatlan 
ellenszenvet mutatja. Ezért 
nincs tétje a történetnek. 

Kár lenne számonkérni a 
Körszínház előadásán az 
igazi kínai színjátszást. 
Nemcsak azért, mert az 
európai színházkultúrához 
képest már ez a felszínén, 
bizonyos gesztusaiban, mí-
melt mozgásaiban, dekora-
tivitásában megmutatkozó 
kínaiság is eredetinek tű-
nik. Hisz nincs összehason-
lítási alapunk. Csak sejthe-
tő, no meg a filmművészet-
ből tudható, hogy ez a lát-
ványélmény: Szinte Gábor 
pompázatos díszlete, Márk 
Tivadar tarka jelmezei, 


