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A színészi hatás eszközei
Zeami művei szerint*

Az egyik nó-társulat 1957-es párizsi
vendégszerepléséről szóló vezércikkben a
vezető színész nyilatkozatáról ezt ol-
vassuk: „További célja - így mondta - az,
hogy tökéletesítse a gesztust meg-előző és

követő mozdulatlanság egységét."

(Rendezvous des Theatres du Monde, 3.
szám.)

Miről beszélt a nő-színész?
Mi a nó?

Szarugaku-nó-nó

A nő-színház: a klasszikus japán szín-ház.
Máig élő formáját Motokijo Zeami -- és
apja Kanami - szabta meg az 1400-as évek
legelején. A nő szó képességet, tudást
jelent, azt jelenti, hogy valaki valamit meg
tud csinálni. Zeami iskolájának teljes neve:

szarugaku-nó-nó. Ez a feltehetőleg
kínaiból származó szóösszetétel
örömszerző képességet jelent. Pontosabban

az örömhír átadásának képességét jelenti.
A nó-színész játéka közben cédrus-fává,

fenyővé vagy madárrá változik át, vagy
démonná, istenné, vagy elhalt hősök,
anyák, költők, táncosnők szellemévé. Így
ad hírt a múlt és a jelen, az emberi és a
természeti világ egységéről, és ez a híradás,

a nó-játék gyógyító erejű - az ősi felfogás
szerint.

A nőt a legjobb cédrusfából épült
színpadon játsszák, általában a szabadban,
a színpad négy pillére földbe ásva egy-egy
hordóforma hasas faépítményen nyugszik.
Ez a négy hordó - szájával egymás felé
fordítva a föld alatt - átveszi és felerősiti a
táncléptek döngő ütemét.

Mert a nőt táncolják.
Táncolják és énekeik.
Szövege: vers.
A színészek száma: kettő, négy - néha

hat.
Arcukat maszk borítja.
A zenekar - s a kórus is - fent ül a

színpadon.

* Részletek A színészi hatás eszközei -- Zeami

mester művei szerint című hosszabb tanulmányból.

A díszlet: a háttérben örökzöld fenyő-fa.
(Ezenkívül néhány jelzés, kellék, amit a
sötét ruhás „láthatatlan" ember helyez el, s
a helyszínt jelzi.)

A maszk: szabása szerint „görög"

maszk; a zenészek hangszerei: dob, pen-
getős, sípszerű fuvola. (Valószínűleg itt
láthatjuk ma legelevenebben, milyen
lehetett Aiszkhülosz színháza; Barrault is

a nő zenéjét tanulmányozza az Oreszteia

rendezése előtt.)
A színpad égő színű formái, foltjai: a

jelmezek. A takácsművészet remekei,
áttört, súlyosan szőtt, vagyont érő ruhák.

A színészek ügyessége akrobatikus.
(Képzésük hétéves korukkal kezdődik -
legalábbis Zeami társulatában.)

S mégis: a játék legfontosabb pillanata a
mozdulatlanság pillanata.

Barrault, Brecht, Book, Beckett

A nó-színházon iskolázott a francia szín-
ház megújítói közül Dullin, Barrault és
Marceau. Brechtet a Neue Zürcher Zei-
tung kritikusa a nó marxista interpretá-
torának nevezi (s megállapítja, hogy a
nóból táplálkozik Brecht késői darabjai-
nak szövege és rendezéseinek mimikus
kidolgozottsága; 1962. október 6.)

Maga Brecht így ír a távol-keleti szín-
játszásról 1936-ban, ekkor még csak a
kínai színművészet ismeretében: „... bi-
zonyos az, hogy e színművészet egyes
alapelvei helyesen alkalmazva nagymér-

tékben megkönnyítenék a mai élet szín-

padi ábrázolását. Színházi embereinknek
a technikai érdeklődést az etnográfiai elé

kell helyezniök. A nyugati színművészet,
egy bizonyos szempontból nézve,
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határozottan ezeknek az alapelveknek az
irányába fejlődik." (Megjegyzések a kínai
színművészetről.)

Brook is a nó-színházat tanulmányozza.
És Beckett?
Ídézzük Claudel néhány szavát 1921 és

25 között írott naplójából: „Vaki, talán
emlékeznek, ez a másodszereplő, a
kontrás, az, aki kinéz és vár, aki azért jött,
hogy v á r j o n . . . Ő vár - és valaki
megjelenik, isten, hős, remete, démon,
kísértet: a szhite (a főszereplő). Mindig: az
ismeretlen követe." Ha még hozzátesszük,
hogy a vaki mindig a fa előtt várakozik, s
legtöbbször nem egyedül érkezett, nem
egyedül vár, hanem a kísérőjével, s közben
beszélgetnek eddig meg-tett útjukról,
életükről, a tájról, az év-szakról, arról,
hogy mi járatban vannak - már előttünk
van a Godot-ra várva váza, a kiszáradt fa
előtt az ismeretlenre várakozó két
csavargóval.

Végezetül még Dullin néhány szavát
hadd idézzük ide. Dullin így írja le a japán
színészek mozgását: „A gesztusoknak
valami határozott, éles hangsúlyt adnak,
amelytől ezeknek teljes jelentősége
érvényesül. Ha a színész megrúgja
partnerét, a valóságban hozzá sem ér, de a
mozdulat végrehajtása oly pontos és találó,
hogy erőteljesebben kelti fel a brutális
hatását, mintha valóban végbevinné. Ha
lesújt, kardja élével alig érinti az ellenfél
testét, de a száraz kis mozdulat, amellyel
jelzi, hogy most húzza ki fegyverét a
sebből, annyira igaz, hogy valóban
érezzük, hogyan hatolt be a vas a hús

mélyébe." (Jegyzetek és emlékezések.)
Valóban érezzük?
S miről beszélt a színész? Mit rejt -

milyen hatást, erőt leplez - a mozdulatot
megelőző és követő mozdulatlanság?

Mozgás és mozdulatlanság

A nó-színész gyerekkorától, sőt kisgye-
rekkorától gyakorolja az éneket, a táncot s
a mozgást. Először csak egészen kötetlenül,
szabadon. Tíz-tizenhárom éves korától
mind pontosabban.

Maradjunk most a mozgásnál. Egy-egy
mozdulatot a nó-színész tökéletesen
megtanul és begyakorol. Mozgása és
gyakorlata sokszor lassított, lassúbb a
mozgás természetes kivitelezésénél más-
kor hirtelen felgyorsul. A lassú mozdu-
latban a mozgást szinte elemeire, inakra és
izmokra, izomcsoportokra bontja, le-hántja
a felesleges rezzenéseket és feszültségeket,
s csak a legfontosabb, arra a mozdulatra
legjellemzőbb inak, izmok, izomcsoportok
maradnak megfeszített állapotban. Ezeknek
feszültsége azonban fokozódik, s nagyobb
lehet a közönségesen kivitelezett mozdulat
feszültségénél. Ugyanekkor, a gyakorlás
idején, a színész benső szemével, benső
tekintetével - szívével is szemügyre veszi a
maga mozgását, a mozdulatot. (A "szív"
ebben a szaknyelvben a belső látás
szerve.) A nó-színész hosszú tréningjében
arra törekszik, hogy egész testé-ről a
mozgás minden pillanatában ilyen benső
képe legyen, hogy lássa magát. (Ezt nevezi
Zeami „magunktól elválasztott látásnak".)

Mi történik mármost a mozgást meg-
előző és követő mozdulatlanság állapo-
tában? A színész erre a benső képben
felidézett mozdulatra koncentrál. Zeami azt
mondja, hogy a néző nem is sejtheti, hogy
ez a „legnagyobb hatás pillanata".

„Hogy azokban a pillanatokban, ami-kor
egyáltalán nem játszik, lenyűgöző hatást
gyakorol a színész - ezt benső tartása teszi;
az egyes tetteket (akciókat) a legkisebb
hanyagság nélkül, szí-vének erejével
kapcsolja egymáshoz -

- amikor a szavak, az ábrázolás el-csitulnak
- szívében a színész akkor a legfeszültebb.
Ámde hogy szíve ily mélyen megindult, ezt
a néző ne ismerje fel!"

Zeami (és a nó, de kínai színjátszás is, az
egész távol-keleti színház) gyakor-
latrendszerében olyan jelenségekkel is
számol, növendékeit olyan képességekre is
iskolázza, amelyeket a tudomány csak ma,
csak a közelmúltban regisztrált Európában,
Amerikában (angol, amerikai, francia és
szovjet laboratóriumokban). Az
úgynevezett ESP - extra sensory perception
- érzékszerveken kívüli ész-lelés -
jelenségeiről, közismertebb szóval a
„telepatikus" jelenségekről van itt szó.

Arról, hogy a színész izmainak fe-
szültsége, vérnyomásának, véráramlásának
változásai, belső látomása - képzeleti képe
- közvetlenül is hat vagy hat-hat a nézőre.

Zeami szavait prózai hagyatékából
idéztük. Zeami nem csak a ma játszott
kétszázegynéhány nó-darab java részét írta
- apjával és fiával együtt - s nem-csak
színész, koreográfus, rendező, zene-tudós
és társulatigazgató volt egyszemélyben,
hanem a nó gyakorlatáról szó-ló prózai
írások szerzője is. Ami a mindennapok
gyakorlatán túl van, amit csak az avatottak
ismerhetnek meg - erről szólnak iratai. A
hagyaték „titkos" volt, mert csak a
családhoz szólt. (A család itt egyben a
társulat is.) 19o9-ben jelenik meg először
tizenhat írása. A továbbiakat is e hagyaték
könyveiből idézzük.

Tíz/hét

Miután a nó-színész akrobatikus ügyes-
séggel elsajátította a mozgásokat, moz-
gásából háromtizednyi részt „visszavesz".
Ez a tíz/hét törvénye. Mit jelent ez?



„A szívet tíz részben, a testet hét
részben mozgatni, ez azt jelenti: a kéz s a
láb betanult mozdulatait úgy kivitelezzük,
amint mesterünknél tanultuk, mégis
azonban, mihelyt kellőképpen uraljuk a
mozgást, a kéz gesztusait s a láb
mozdulatait ne olyan intenzíven valósítsuk
meg, amint a szívben történik, hanem
némiképpen tartsuk vissza. Ez nemcsak a
táncra érvényes és a hevesen gyors táncra; a
közönséges testmozgást is alakítsuk
valamivel tartózkodóbbá; takarékoskodjunk
vele a szívben elvégzett mozdulathoz
képest. - - - - Éppen ezt találja majd a néző
különösen el-bűvölőnek."

A néző nem is tudja, hogy itt kevesebbet

lát - de a feszültséget érzékeli.
Az öreg színész pedig egyenesen a

tíz/hat törvénye szerint játszik. Mozgása
még visszafogottabb.

Hogy az öreg színész játéka elbűvölő
marad-e, az éppen azon múlik, hogy lelki,

szellemi frisseségét meg tudja-e őrizni úgy,
hogy a belső képben, képzeletében - a
szívben - valóban végrehajtsa a teljes
mozgást. Ebben az esetben a feszültség
még nagyobb lesz a látható és a láthatatlan

között s a nézőt a játék - akit éppen ez a
feszültség kerít hatalmába - még
biztosabban lenyűgözi. (Ez az eszköztelen
játék tehát csak külsőleg stilizált - nem
szívesen használom ezt a szót -, belsőleg
minden eszközzel, az évtizedeken át
begyakorolt mozgás minden apró
rezzenésével él.)

Az ö r e g e mb e r

Zeami azt írja az öregember hagyományos
ábrázolásáról - ilyenkor a színész csípőben
térdben meggörbül, megroggyan, egész
teste meghajlik -, hogy eb-ben a
játékmódban csak kevés az elbűvölő.

„Ha mélyebben behatolunk az ábrázolás
művészetébe, elérünk egy fokot, amelyben
többé nem akarunk hasonlítani. Aki az
ábrázoló művészetet tökéletesen bírja, és
az ábrázolandó személy leglelkéig hatolt,
nem gondol többé arra, hogy
hasonlítson."

Hanem ?
Mire gondol ?
A szerepre való felkészülés közben

szellemi eszközökkel - gondolati
koncentrációval is - azon fáradozik, hogy
előhívja magában, képzelete erejével az
öregember benső állapotát. Az öregember
természetesen egyáltalán nem „gondol"

arra, hogy öregemberhez hasonlítson -
hanem szíve vágya szerint fiatalosan

igyekszik mozogni.
Az öregembert játszó színésznek vágya

szerint fiatalosan kell mozognia, beszélnie.
Minden erejével le akarja küzdeni testének
tehetetlenségét - ez azonban nem sikerül
neki. A láb dobbantása, a kéz kinyújtása és
visszahúzása „szándéka ellenére!" -
valamivel megkésik a nagydob, az ének
vagy a kézi dob be-lépése mögött, a
taglejtés és a mozdulatok valamicskével -
alig hajszálnyival, szinte észrevehetetlenül -
az ütem mögött ide-oda sántikálnak (néha
egy csöppet - csak egy rezzenésnyit - az
ütem elébe szaladnak). „Minden mást ját-
szunk úgy, mint szokásos és méltóság-teli."

Amit Zeami a legfontosabbnak tart: az
öregembert játszó színészben ne legyen

olyan vágy vagy akarat, hogy ő az
öregemberhez hasonlítson.

Vágya és akarata - az ifjúságra áhítozó
öregemberé legyen.

Zeami hisz abban, hogy ez a bensőséges,
láthatatlan mozzanat - hat a nézőre és
hatalmába keríti őt. (Sőt, ki is

mondja, hogy a néző „benső látásban"

meglátja a színész benső állapotát.)
Ugyanígy az őrült ábrázolásánál. (A

színésznek benső tekintetével nem az
őrültet kell látnia, nem az őrületet kell
átélnie, hanem azt a fájdalmat, fájdalmas
sorsot, ami az alak őrületét okozta.)

A túlságosan jó nó betegsége

Miután így a nó-színész mindent elkö-
vetett, hogy a nézőt hatalmába kerítse,
most újabb veszély fenyeget.

Az, hogy e teljes élmény sodra elmossa a
néző és a színész érzéseinek szabadságát,
kioltja öntudatát. Ezáltal a nó zavarossá
válik, értékei elmosódnak.

„Éppen mert a nó hasonlíthatatlanul jól
sikerül; és minden kiválónak lát-szik, a
néző szíve túlságosan felgerjed, megfeszül,
szem és szív elveszti szabadságát, és ez
okból hat a játék gyakran mintegy
könnyedén elmosódottnak. Más-felől a
színész is túlságosan heves tűzbe jut; és
éppen ott, hol a játéknak úgyszólván
tökéletessé kellene zárulnia, a néző szíve
ugyanúgy, mint a színészé elveszíti
szabadságát, az értékes helyek elveszítik
fényüket, avarossá válnak, és a nó fel-
színessé lesz és rosszá. Ez a túlságosan jó

nó betegsége. Ha ily esetben a színész
némiképpen visszatartja magát, mérsékel
kifejező erőt és mozgást, s így a néző
szemének és szívének egyként időt hagy,
nyugodjanak, mintegy lélegzetvételnyi
szünetet hagy nekik, s ezután hozza csak
elő a darab lebilincselő helyeit, mély lelki
higgadtsággal, akkor ezek annál mélyebben
a szívbe hatolnak."

A hely hangulata, a kellő pillanat

Miközben a nó-színész ilyen aprólékos
pontossággal dolgozik a játék külső és
belső fölépítésén, nem feledkezik meg
arról, hogy amit így megragadott és ki-



fejezett - a folyton változó állapotú másik
emberhez, a nézőhöz kell szabnia.

Zeami írja apjáról, Kanamiról, hogy
,.mindig fontolóra vette nézőinek szív-béli
állapotát, művészi gyakorlatában, és a
legnagyobb figyelemmel tanulmányozta át
a hely hangulatát, a legtávolibb
hegyvidéken, a legmagányosabb falvacs-
kában is." Ú g y képzeljük ezt el, hogy
megérkezvén a vendégjátékra, először
figyelte vendéglátóinak életét, megtudta,
mi örömük, mi bánatuk van az ott la-
kóknak, mi újság a faluban - hogy majd az
előadáson az ő sajátos helyzetükhöz tudja
igazítani szigorú törvények megszabta
játékát.

Ezenkívül a nó-színész folyton szemmel
tartja az egész nézőteret - már a játék
megkezdését megelőző pillanatoktól
kezdve. Hogy mikor kell eg y - e g y akciót
megkezdeni - mennyi várakozás után -,
hogy mikor kell a mozgás, a dobbantások
és a hang erejét fokozni vagy csökkenteni,
ezt a színész „benső látásának" erejével
ismeri fel. Erre iskolázza ma-gát. Zeami
egyik könyvében egy egész kis fejezet
viseli ezt a címet: „ A kellő pillanat
megragadása, belső látással." (Vagy: „A
kellő pillanat intuitív meg-ragadása.") Az
európai színész is tudja - Barrault hosszan
ír erről - hogy a nézőtér hangulata már a
függöny felmenetele előtti pillanatokban
kitapintható, már a játék első perceiben
meg lehet mondani, hogy a közönség azon
az estén résztvevő lesz-e vagy száraz, hogy
forró hangulatú lesz-e vagy hideg. De ezt a
tapintó képességét a nó-színész tudatosan
iskolázza.

„Fontos, hogy a nő t , mindig időhöz és
helyhez szabottan úgy játsszuk, hogy a nem
értőknek is szívéig hasson."

Zeami tudja: ahhoz, hogy rám figyel-
jenek, előbb nekem figyelnem kell. őt kell
figyelnem, a másik embert, akinek a
figyelmét magamnak akarom megnyerni.

.. A színészek teréből kilépve a
színész a hídon állva marad, és mustrálja
darab ideig az egész nézőteret; abban a
pillanatban, amikor minden jelenlevő
megborzong a feszült várakozásban:
»Hopp! Most kezdi el!«, rákezd a dalra.
Minden néző türelmetlen várakozását
hatalmunkba keríteni, és a válságos
pillanatban énekelni, ez »a kellő pillanat
megragadása, belső látással.« - - - - Ez a
válságos pillanat a hangulatban
gyökerezik; csak a színész belső látásának
(intuíciójának) erejével ismer

hető fel és ragadható meg. - - - - Ez e
napon a játék legfontosabb pillanata."

A természet változásai

A szabad ég alatt játszó nó-színész nem-
csak a néző hangulatának pillanatnyi
változásait követi - hanem a természet
változásait is.

Már a nó-darab megválasztásakor te-
kintetbe veszi, hogy ősszel vagy tavasszal,
nyáron vagy télen lesz-e az elő-adás.
Nappali vagy éjszakai órában. (A nó-
színész ugyanis élt korának termé-
szettudományos, orvosi ismereteivel. S úgy
tudta - így tudjuk ma is -, hogy tavasszal
egészen más a szervezet állapota, mint
ősszel, de egészen más a délelőtti órákban
is, mint délután, s más éjszaka, mint nappal.
A nó-színész játékával k i -egészíti az
emberi szervezet természet adta állapotát. A
túlzott feszültség, a tettrekészség idején -
tavasszal, nappali órákban - higgadt, lassú
darabot, nyugodt játékkal ad elő; a
bágyadás, a tét-lenség óráiban heves, gyors
a színpadon a mozgás - hogy csak egészen
egyszerű példával éljünk.)

De ezen túl a színész alkalmazkodik az
időjárás pillanatnyi változásaihoz is. Elég
egy kis borulat - a néző tán észre sem veszi
-, s a színpadon máris erősödik a dobbantás,
kissé gyorsabb, feszesebb a ritmus.

Világkép

Zeami hagyatékát a Die geheime Über-
lieferung des No című 1961-es Inselkiadás
alapján idéztem. Ez a hagyaték az utóbbi
években - évtizedekben - válik mind
ismertebbé Európa- és Amerika-szerte is.
Teljes világkép fogja itt egy-be a sok száz
gyakorlati részletecskét. Ez a világkép a
zen buddhizmus és az ősi japán sintoizmus
pillérein épül. A zen a kínai csan szóból
származik, és befelé fordulást, benső
szemlélődést jelent. (A kínai szó pedig a
szanszkrit dhjana változata, minthogy a zen
buddhizmus alapítója az indiai
Bodhidharma volt 1400 évvel ezelőtt.) A
zen, a csan, a dhjana azt a gyakorlatot is
jelöli, amelyben a tanítvány -
gondolkodásának megtisztításával - eljut a
megvilágosodásig. A sinto pedig: az istenek
út-ja vagy aZ istenekhez vezető út. Termé-
szetszemlélete szerint minden isten, az
anyag legkisebb részecskéje is. Ez a
természetszemlélet összefonódva a zen
befelé fordulásával hozza létre a sajátos
japán művészi formákat. Áhítatos műgondot
kíván az anyag legkisebb ré-

szecskéjének megmunkálásában is s mély
belső elmerülést.

Végezetül még a japán művészetelmélet
két fogalmát s a sintoizmus egy
szakkifejezését hadd idézzük. Szabi, vabi
és hőben. Szabi - a benső fényt jelenti,
ami lassan dereng fel a szemlélő előtt; a
mű látható és láthatatlan nemessége, fénye
fonódik eggyé a szabiban. A vabi - a
megmunkálás módját jelen-ti, azt a
kívánságot, hogy lehetőleg minden tartsa
meg természetes és sajátos anyagának
megfelelő formáját; a művész a természet
alkotta formákkal és anyagokkal mintegy
együttműködve hozza létre művét. A

hőben pedig az igazság
 a rejtett, teljes igazság - megjelenítése.
Az igazság megjelenítése olyan formában
 hasonlatban, példázatban, mozdulatban
-, amit képzetlen, a be nem avatott hallgató
is hallhat, néző is láthat. A ki-
mondhatatlan igazságnak ilyen kinyil-
vánítására törekszik a japán művészet
 ezen belül a nő.
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