
szere, műveltsége és számtalan szubjektív
és objektív tényező hatása és eredménye.

- Milyen színház az ideálja?

- A színház alapvetően társadalmi
gesztus. Semmiféle l'art pour l'art, mű-
vészkedő, belterjes vagy éppen kókler-
kedő, az alkotó művészek személyét, ma-
gánéletét vagy művészi tevékenységét
misztifikáló színházban nem hiszek, sőt
ellene vagyok, A színháznak mindig itt és

most kell előadásról előadásra, produk-
cióról produkcióra megalkotnia, illetve
újraalkotnia önmagát. Semmiféle olyan
színházban nem hiszek, melyben a társulat
tagjai nem a művészi értékek alapján
kialakult hierarchia szerint sorolódnak be,
hanem csak anyagi vagy egyéb érdekeket
szem előtt tartva, az alkotás minél
őszintébb folyamata helyett az egymás
elleni intrikák, a kenyér- és szerepharc
közben egymást, kollégáikat, önmagukat,
a kollektívát és ezzel az alkotást le-
hetetlenné, sőt tönkreteszik.

- Néha úgy emlegetik Önt, mint avantgard"
törekvésű rendezőt. Mi erről a véleménye ?

-- Ez a megjelölés legalább annyira
megtisztelő, mint amennyire nevetséges.
Ha az avantgarde szó eredeti jelentésére -
élcsapat, rohamcsapat-gondolunk, azonnal
nyilvánvalóvá válik, hogy ma Ma-
gyarországon szükségszerűen nem létezik
avantgarde színház, hiszen a magyar
színházművészet most próbál felzárkózni
az európai színházművészet második
vonalához. Ennek következtében egy
pillanatra sem hiheti senki azt saját tevé-
kenységéről vagy arról, amit ma színházi
gyakorlatunkban bárhol lát, hogy az
avantgarde jelenség. A kaposvári Godot-ra

várva-előadás vagy az én pécsi Caligula

és Übü király-rendezésem mindössze lé-
tező és tapintható hiányt igyekezett pó-
tolni. (A Caligulát megírása után kb. har-
minc évvel, az Übü-királyt hetven évvel
játszottuk el először magyarul hivatásos
színházban.) Ha ilyenfajta előadások lét-
rehozása közben a mai világszínház for-
manyelvének, legújabb eredményeinek
bizonyos elemei megjelentek akár a
Szegedi Egyetemi Színpadon, akár a Pécsi
Nemzeti Színház színpadán vagy bárhol,
az nem tekinthető avantgarde gesztusnak,
hanem csak egy nyitottabb színházi
szemléletmód megvalósulásának.

SZÉKELY GYÖRGY

A színjáték japán világa

Ha beszámolót olvas az ember valamilyen
külföldi színházi előadásról - legyen az
Bécsben, Párizsban vagy Washingtonban
-, egy-két kép mellékleté-

vel illusztrálva, többé-kevésbé tudja, mi-
lyen lehetett az a színházi este. Hiszen
azok a színházak lényegében az európai
színházi kultúrkörhöz tartoznak, annak a
változatai. Lehet, hogy szokatlanabb
megjelenési formájúak, minta hazaiak, de
elvileg azonos alapon állanak. A távol-ke-
leti színházkultúrákkal azonban nem lehet
ilyen könnyen azonosulni. Lehet látni
egy-két képet, néha a televízió is felvillant
rövid jeleneteket és mindez nagyon
hasonlít „a" színházra, hiszen van szín-
pad, vannak kosztümös színészek..

T o k i ó i Shakespeare-p lakát



de itt körülbelül meg is szűnik a kontaktus
megteremtésének lehetősége. A múlt
század vége óta Európa-szerte történt né-
hány kísérlet, hogy hasznosítsák azokat a
tapasztalatokat, amelyeket röpke távol-
keleti impressziók nyújtottak (vagy né-
hány szövegkönyv lefordítása adhatott) :
így próbálta a nó mintájára megújítani a
költői drámát Yeats, majd Eliot; így pró-
bált tanulságokat levonni Artaud a Bali-
szigeti táncdrámákból; így közelítgette a
harmincas években a Nemzeti Színház a
kínai és japán színjátszást - a Gyémánt-
patak kisasszony, illetve A roninok kincse
európaivá alakított változatával. Ez utóbbi
témája Csúsingura néven Kazimir Károly
jóvoltából újra felbukkant, ezúttal a
Körszínház, majd a Thália Színház szín-
padán. És hogy egy másik vonalat is
említsünk: a kínai színjátszás bizonyos
vonásaira hivatkozva alakította ki Brecht
is az elidegenítési elmélet és gyakorlat
színészi eszköztárát.

De ha az ember koncentráltan találja
magát szemben például a mai, eleven és
oly távoli színházkultúrával, mint ahogy
az számomra egy államközi egyezmény,
illetve a Japan Foundation segítségével
lehetővé vált, akkor derül ki, hogy
mennyire töredékes mindaz, amit könyv-
ből, képről, hallomásból megtudtunk vagy
egyáltalában megtudhatunk. (Arról most
nem is szólva, hogy egyáltalában nincsen
magyar nyelven átfogó és sokoldalú
ismertetés az egyes - indiai, kínai, japán -
távol-keleti színházkultúrákról.)

A jelenvaló múlt
Az első alapvető benyomás mindenképpen
azzal függ össze, hogy Japánban nin-
csenek elfeledett és túlhaladott színház-
történeti formák. Valamilyen módon
mindazok a színjátéktípusok megtalál-
hatók, amelyek az i. sz. VII. századtól
kezdve alakultak ki. Megtalálhatók nem
muzeális, hanem élő, „hasznosított" ál-
lapotban. Lehet, hogy ez a hasznosítás a
nagy vallások mindennapos életével, a
százszámramenő ünnepekkel kapcsolatos:
ide tartoznak a hatalmas és gyakori
felvonulások, helyi ünnepek, amelyeknek
mindig és mindenhol tartozékai az
általánosan vagy csak helyben ismerős és
jelentős álarcos-jelmezes, de minden-
képpen teátrális jellegű figurák. Ide tar-
toznak az ősi kagura pantomimek, ame-
lyeket a mindenütt fellelhető sinto
szentélyek táncszínpadán jelenítenek meg
(persze anélkül, hogy a mi szempontunk-
ból vett színházra gondolnának). Ide
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rtoznak a még ma is elsősorban a csá-
zári udvar (vagy alkalmilag „kiemelt"
risták) számára rendezett, ritkán lát-

ató bugakutáncok; ezek a rendkívül
zínes, messzemenően szertartásos, nem
selekményes, de maszkos-jelmezes pro-
ukciók. Es természetesen ide tartozik a
IV. századi nó is, amelyet most is húsz
ivatásos együttes képvisel szerte az or-
zágban.
A „jelenvaló múlt" pedig nemcsak ab-
an mutatkozik meg, hogy mindezek
ellett az ősi színjátéktípusok mellett

gyazon időben, helyen látni lehet a My
ir ladyt, Ibsen Nóráját vagy az Ahogy
tsziket (mind hivatásos együttesek tol-
ácsolásában), vagy éppen szürrealista

s pop elemekkel kevert avantgarde pro-
ukciót egy sátorszínházban, hanem
bban is, hogy nószínészek tűnnek fel
gy televíziós Bacchánsnők-előadás ab-
zolút modern formái között. Ez a szink-
onitás, ez az egymás mellettiség okozza
ztán, hogy a mai japán színházkultúráról
zólva óhatatlanul is színháztörténeti
nyekbe botlik az ember, illetve, hogy a
esszi múlt színjátéktípusaink mai ha-
sáról, a mai társadalomban elfoglalt he-
éről, nehézségeiről és reményeiről lehet

s kell beszélni.

lassítás esztétikuma
valóság művészi tükrözésének válto-

atos módjai között valószínűleg mindig
szerepelt a lelassítás eszköze. A nagy

pikus elbeszélésekben hosszú le-írások
ondoskodtak a legapróbb részletek
lismerhető, átélhető tolmácsolásáról. A
lmművészet is felfedezte a maga
zámára a lassítás művészi lehetőségeit:
kár tudományos, akár hangulati-
szichológiai célok elérése érdekében.
anapság pedig szélsőséges avantgarde-
lleget tulajdonítanak a „leglassúbb"
yugati produkcióknak, Robert Wilson
operái"-nak. A legrégibb japán színjá-
ktípusok alapvető esztétikai kategóriája
edig éppen ez a szétteregetés, mik-
oszkóp alá helyezés, a legkisebb rész-
tek megfigyelhetővé tétele. Nem mo-

noton ismétlődésekkel telik az idő, ha-
nem a cselekmény aprólékos vezetésével:
a látszólagos állóképben mindig történik
valami. Mozdul egy láb, megszólal a
fuvola, elfordul a fej. Egyik mozzanat a
másikat építi, szétválasztható, külön-
külön átélhető. Mintha egy csodálatosan
elkészített rajzfilm kockáit néznénk egy-
más után: mindegyik nagyon hasonlít
egymáshoz, mégis mindegyiken van va-
lami kis eltérés az előzőtől és az utána
következőtől.

Egy példa. Június elsején este szabad-
téri nóelőadást tartottak (tartanak minden
évben) Kjótóban, a Heian szentély
hatalmas udvarán. Amikor besötétedik,
az alkalmi nószínpad körül fáklyákat
gyújtanak, lobogásuk színezi-mozgatja a
további játékokat (újabban már kis spo-
tok is segítik a jobb láthatóságot). Az
emlék pontosabb rögzítése kedvéért
percről percre rögzítettem a színpad ese-
ményeit. Az Arasijama című játék rövid
tartalma annyi, hogy egy császári követ,
akit Arashi-yamába küldtek, útján
összetalálkozik egy öreg házaspárral,
akik elmondják neki, hogy az ott látható
cseresznyefákat Yoshinóból ültették át
ide, s hogy ők ketten tulajdonképpen
istenek, akik e fák védelmezői. A játék
második felében (minden nó-játék két
részes) a két öreg isteni alakjában jelenik
meg, táncot lejtenek, amelyben egy
harmadik isten, Zao Gongen is részt
vesz.

17:00 A zenekar (fuvola, két kézi, egy
ütős dob) bevonul és a színpad hátteré-
ben elhelyezkedik.

17:05 Fehér ruhás sinto pap jön be a bal
oldali fekete-fehér csíkos sátorból, ke-
zében pálca, ennek végén fehér szalagok,
hogy elriassza a rossz szellemeket. - A
jobb oldalon bevonul a nyolc tagú kórus
és leül a színpad jobb oldalán. „Nyitány";
benne a kórus epikus bevezetője.

17:25 Fekete ruhás kisegítők betolják a
színpadra a két cseresznyefát ábrázoló
díszletelemet.

17:30 A hasigakarin (a bal oldali sátorból
a főszínpadra vezető folyosó) megjelenik
a másodszereplő (a vaki) a császári követ

vadzsi-szigeti bábjelenet



Melodramatikus kabuki-játék zárójelenete Férfi kabuki-színész női szerepben

szerepében, két szolgája kíséretében. Nem
viselnek maszkot. Szótagoló
szövegmondással elmondják útjuk célját.

17:35 A hasigakarin megjelenik az Öreg
és a Felesége, álarcban, homok-színű
öltözetben; majdnem mozdulatlanul állnak
egymással szemben. (A s i t e , illetve cure.)

17:40 A két öreg a közönség felé fordul
és bejön a főszínpadra.

17:48 Az öregember középen leül, a
vaki feláll és hátrébb ül.

17:52 Az öregasszony az addigi fehér
bot helyett legyezőt kap. Az eddigiek alatt
folyt a részben epikus karének, részben a
vaki és az Öreg kántált dialógusa.

17:55 A két öreg elvonul a hasigakarin.
17:57 A kjógen szerepkörű színész, aki

ezúttal egy mellékszentély istenét alakít-
ja, fején napkorong dísszel, kezében ezüst
legyezővel bejön és az eddigiekhez képest
gyorsabb mozdulatokat tesz legyezőjével,
majd:

17:59 a hasigakarin eltávozik. (A kjó-
gen ki-bejövetele tulajdonképpen közjáték
funkciót tölt be. Ezalatt öltözik át istennek
a két öreg.)

18:01 Kezdődik a második rész. A két
„isten" bejön, kezükben cseresznyeágat
tartanak. Hosszabb együttes, lassú moz-
dulatú tánc indul.

18:12 A tánc végére érkezik a Zao Gon-

gen-alak; arcán fekete maszk (a „helyi"
jelleg érzékeltetésére), hosszú fehér haja
van.

18:15 Átkíséri a két istent a hasigaka-
rira, ahol minden távozó szereplő külön
tapsot kap.

A zenekar elvonul.

Az est további műsorán még három
nójáték (K o g o , Kazuraki és Ukai) szerepelt,
valamint két nótánc (Hoka-zo és
Jamamba), valamint e g y kjógen (népi ko-
médiaszerű közjáték) a szomszédos
rizsföldeken kialakuló vitáról a vő és
apósa között, amely nagy veszekedéssel,
egymásnak vízzel való leöntözésével zárul
Az est külső körülményei közé számított,
hogy (mint azt más hasonló elő-adásokon
is tapasztalni lehetett) a közönség egy
része szövegkönyvvel a kezében kísérte
az előadást, sőt halk, félhangon igyekezett
a szereplőkkel, kórussal együtt énekelni a
hangzó anyagot. A szövegkönyv
természetesen (?!) nem tartalmaz pontos
hangmagasságot jelző kottákat. Ehelyett a
sorok mellett neumák van-nak, „előadási
jelek", amelyek a hangmagasság
változtatásának irányára, a hang-erőre,
gyorsításra-lassításra, szünetek tartására
vonatkoznak. Mint említettem, az előadás
egy ideig napfénynél bonyolódott; ez
azonban senkit sem zavart, hiszen a
hagyományos japán színházban, a zárt
épületekben is, mindvégig halvány

fény dereng a nézőtéren (talán éppen az
eredeti előadásviszonyok emlékeképpen).

A nójátékok belső szakmai szervezeté-re
vonatkozólag érdemes még megemlíteni,
hogy a jelenlegi húsz együttes öt
különböző irányzatot, „iskolát" képvisel;
ezek közül négy már a XIV. század óta
működik (a Komparu, Hoso, Kanze és a
Kongo), az ötödik, a Kita, csak, a XVII.
század óta neveli a játékosokat -
pontosabban csak a „főszerepeket" játszó
s i t ek e t . A vakik és egyéb szereplők megint
más csoportosulásokhoz tartoznak.

Sokat írtak arról is, hogy a nó-játékok öt
fő típust képviselnek: az „isten", a
„szellem", a „női" vagy „parókás", az
„őrült asszony" és a „démon" tematiká-
júakat. Egy-egy este régebben minden
típusból adtak egyet. Az előbb ismerte-tett
kjótói estén azonban a négy n ó t év-szakok
szerint, azokat reprezentálva hirdették,
ebben a sorrendben: tavasz, ősz, tél, nyár.
Ebben az elképzelésben is valamiféle
asszociációs mellérendelés érvényesült.

A vidám népdráma - a kjógen

A japán színjáték legendás múltja meg a
történelmibb hitelű visszaemlékezések is
egyaránt arra utalnak, hogy a kezdetek
(sok-sok európai elmélettel ellentétben)
profán jellegűek voltak. Nem voltak is-
meretlenek a termékenységi célzatú fal-



likus táncok sem, és a mérgében egy bar-
langba bújt napistennőt, Amateraszut is
úgy lehetett előcsalogatni, ha egy másik
istennő, Ame no Uzume vidám tánca
közben felfedte mellét és lentebb rejlő
bájait is. A későbbi fejlődés során, már
úgy i. sz. 1000 körül pedig közismertek
voltak az olyan bohózatok, amelyekben
hiú papok vágyakoztak díszesebb ruhák
után, jutott bajba a városba látogató tá-
jékozatlan falusi ember, vagy csapta be
irigy és erőszakos urát a népi hősként
kedvelt szolga, Taro Kadzsa. Százszámra
keletkeztek ilyen jelenetek (főként a XIV-
XV. században); valószínűleg nép-
szerűségüknek köszönhető, hogy csakha-
mar beékelődtek a transzcendens-vallásos
jellegű nójátékok közé, ahol mind a mai
napig megőrizték helyüket. Előadó-ik
sohasem viselnek maszkot, párbeszédeiket
ők maguk adják elő, a játék stílusa nem
konvencionális, helyenként szinte
naturalista. Ennek a színjátéktípusnak is
van két - jórészt dinasztikus eredetű -
iskolája: az Okura és az Izumi. Különb-
ségeik részben nyelviek, részben drama-
turgiaiak. Az a mintegy 200 jelenet azon-
ban, amelynek azelőtt szóhagyományo-
zott, illetve rögtönzött szövegeit, érthető
módon, csak a XX. században kezdték el
leírni és publikálni, tematikailag egységes.
Mindkét iskola műsorában megtalálhatók
a mesék az ügyetlen esernyőkészítőről, az
írásjelek megtanulásának nehézségeiről, a
feleséget és szeretőt ügyesen beosztó
férfiúról, a szegény, de verseivel
diadalmaskodó költőről, a ma-gát tintával
bemocskoló hiú dámáról, a buta
papnövendékről és a többiekről, de főként
a nehéz helyzeteiből magát mindig kivágó,
ügyes és szellemes szolgáról.

Bábuk és szenvedélyek

Képzeljünk el egy elég széles nyílású szín-
padot, amelyen három, egyenként egy
méter nagyságú bábu jelenik meg; körü-
löttük-mögöttük összesen kilenc élő moz-
gató emberrel. Közülük a három fő moz-
gató (ők tartják a bábot, irányítják a fejet
és a jobb kezet) arca nyílt, látható; a töb-
biekét könnyű, áttetsző fekete csuklya
borítja. A színpad jobb szélén, elöl kis
emelvényen, lakkasztalka mögött a gidaju
ül, az énekes-recitáló narrátor, az előadás
teljes szövegének előadója. Mellette egy
pengetős hangszert megszólaltató
muzsikus ül: kezében a szamiszent tartja.
Ők ketten teremtik meg az intellektuális-
akusztikus hátteret. A teljes előadás
szinkronmunkája azonban ennél még
sokkal komplikáltabb. Hiszen

éneknek, zenének egyidejűségével kell
mozdulnia minden bábunak, és nemcsak a
fő mozgatónak, hanem a bal kart irányító
másodjátékosnak és a szinte teljesen
láthatatlan harmadiknak, aki a lábakat
mozgatja és a lépések zaját imitálja.
Néhány perc elteltével azonban a néző
már semmi mást és senki mást nem lát,
csak a bábut, a ningjót. Ha észre is veszi a
körülöttük álló „felnőtt" embereket, úgy
érzi, hogy azok érdeklődő, néha aggódó
arccal állják körül, kísérik, követik a na-
gyon is önálló életű, sokszor vad szenve-
délytől elragadtatott bábuk cselekvését,
kitörő érzelmeik pszichológiailag teljesen
hiteles viharait. Ez a művészet is régi ha-
gyományokon nyugszik. Előélete a XVI.
századra nyúlik vissza, virágkorát a XVII-
XVIII. századra érte el. Es a ha-
gyományos japán színjátéktípusok között
talán éppen ez az, amely a külföldiek szá-
mára is a leginkább megközelíthető. (Ar-
ról nem is szólva, hogy méreteinél,
technikájánál fogva ezeket az együttese-
ket könnyebb exportálni, mint a sajátos
színpadigényű nót vagy kabukit.) A játék
legkorábbi formái az Avadzsi-szigeten
alakultak ki; a legfontosabb központ
századokon át Oszaka volt, hiszen a bun-
raku elnevezés, amely ezt a sajátos
bábmozgatási technikát jelenti, ott kelet-
kezett, egy híres bábjátékos neve, Bun-
rakuken nyomán a XVIII. században. Ma
pedig az ország több helyén játszanak
ilyen típusú bábokkal s népszerűsége
otthon és külföldön is egyre növekszik.

Módomban állt látni mind az oszakai
Bunraku-za, mind az Avadzsi-szigeti báb-
együttes több előadását; televízión pedig
más területek hasonló produkcióit is. És
még ezen a sajátos műfajon belül is
jelentős stíluskülönbségek fedezhetők fel.
Az oszakaiakkal először a Tokiói Nemzeti
Színház kamaraszínpadán találkoztam.
Érdekes volt megismerkedni a ragyogóan
öltöztetett, „gótikus" hosszúságú bábokkal
- a kis fejhez, aránylag rövid derékhoz
igen hosszúnak tűnő felső lábszár és rövid
alsó lábszár csatlakozik. A női báboknak
természetesen csak szoknyája látszik, de a
lábmozgást náluk is imitálja a harmadik
mozgató. Mozgalmas és romantikus élet
folyt a színpadon, az Oisói teaházban,
amelyben egy kurtizán áldozza életét
szerelmese megmentéséért. Derűs
közjátékban elevenedett meg az Egy
vándor gyógyszerárus. Érzelemgazdag
eseménysor bontakozott ki A kunyhóban
élő szegény vak lány felismerése,
megtámadása és megmentése körül. A
bábuk szenvedélye elragadó, pe

dig saját szavuk nincs, mindegyikük
mondanivalóját a gidaju tolmácsolja. -
Ugyanennek az együttesnek a kiotói ven-
dégjátékán találkoztam a japán hagyo-
mányos színház egyik legnépszerűbb té-
májával, a Jositcune herceg körüli ese-
ményekkel. Ezúttal a Kanzsincsót, A
gyűjtőívet lehetett látni, központi figurá-
jával, a nagyszerű pap harcossal, Benkei-
vel. Itt egyébként „osztott" gidaju pro-
dukció volt: többen váltogatták egy-mást a
párbeszédek során s így bizonyos
„háttérdialógus" alakult ki. (A téma
népszerűségét bizonyítja, hogy mind a nő-,
mind a bunraku-, mind pedig a kabuki-
színpad repertoárján szerepel, a típusnak
megfelelő sajátos feldolgozásokban.) A
Gappo háza című jelenetben viszont érdekes
technikai megoldással lehetett találkozni: a
varázsitallal megvakított és el-torzult arcú
hős újra ifjúvá válik, amikor a magát
feláldozó asszony véréből iszik. - Nem
hős, hanem hősnő áll annak a játéknak a
középpontjában, amelyben a
reménytelenül szerelmes lányt a révész
nem akarja átvinni a folyón; erre a lány a
folyóba veti magát, dühében vízisárkánnyá
változik, majd a partra érve újra
visszanyeri eredeti alakját. (A változáso-
kat, a lendületes úszást kirobbanó taps-
vihar köszönti.) - Hősies leány áll annak a
játéknak a középpontjában, amelyet Kiotó
Gion Színházában láttam. A Hinomi
egyetlen szereplője hírt akar vinni
szerelmesének, de a város kapuit már zárva
találja. Egyetlen lehetősége van: ha létrán
felmászik a városfal egyik ha-rangtornyára
és tűzriadót kongat. Tudja, hogy a hamis
riadóért halálbüntetés jár, de erejét
megfeszítve, vissza-visszazuhanva
felmászik a toronyba és megkondítja a
harangot. Szinte fantasztikus báb-
mozgatási és gidajuteljesítmény. - Az
Avadzsi-szigeti bábosok munkáját viszont
az arányosság és a pszichológiai fi-
nomságok jellemzik. A vándorúton le-vő
lány, aki szüleit keresi, hiába találkozik
édesanyjával, az - társadalmi okokból -
nem árulhatja el kilétét, és kénytelen
továbbengedni lányát a bizonytalan (mint
később kiderül: halálba vezető) út-ra. A
találkozás és elválás jelenetében e bábuk
csodálatos lelki gazdagságot árul-nak cl.
Mozgatóik részvevő és aggódó tekintettel
figyelik őket: mit tesznek, mi lesz velük?
Itt is, talán még tökéletesebben, leválik a
bábu az őket körülvevőkről és valóságosan
is saját életét éli. Nincsen egyetlen zavaró
vagy ügyetlen, aszinkron mozdulat és
gesztus. Az emberi kap-
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csolatok, „történeti" voltuk ellenére,
meggyőzők, mert hitelesek.

Rengeteg történeti és technikai részletet
lehetne és kellene ismertetni még ennek a
sajátos művészetnek a kapcsán. De a
legfontosabb talán az, hogy a japán
bábjáték nem a groteszk és nem a gyer-
mekszínjáték irányában fejlődött, ha-nem
eszközeit fejlesztette úgy, hogy év-
századokon keresztül felnőttek számára is
tartalmas művészetet tudjon nyújtani.
Zenei és képzőművészeti színvonala is
rendkívül magas, látvány és drámaiság
egymás- támogatja. Nem véletlen, hogy
hossz( időn át a kabuki legsikeresebb
versenytársa lett, egy időre meg is előzte,
eredményeik pedig egymást támogatták.

És persze a kabuki...

Jelenleg Tokióban tíz színházban,
Oszakában hat színházban, Kiotóban egy
és Nagojában két helyen játszanak rend-
szeresen kabukit. Már maga ez a tény is
arra mutat, h o g y a kabuki népszerűsége
nem csökkent. Ezt bizonyítja az is, hogy a
nemrég felépült hatalmas és modern Japán
Nemzeti Színház hónapokon keresztül
vendégszerepelteti a különböző jeles
kabukiegyütteseket és 1966 óta
nyaranként 60-70 000 diák számára ren-
dez „bevezető szemináriumot" a kabuki
mélyebb megértése céljából.

A különböző kabuki-előadásokon ki-

lene zárt jelenetet (köztük speciális ka-
buki táncjeleneteket is) sikerült végig-
néznem. S hogy milyen egy kabuki-elő-
adás? Első látásra ugyanolyan, mint egy
európai stílusú színházban. Talán csak a
színpad szélessége meglepő, és hogy
egyetlen hatalmas (többnyire az egyes év-
szakokat jellemző, stilizált mintájú) se-
lyem függöny takarja. A japán színházról
olvasóknak nem újdonság a hanamicsi sem,
amely a nézőtér bal hátsó oldaláról indul
előre a színpad felé, s két oldalán
„rivaldavilágítás" szegélyezi. Az már némi
különbséget mutat, hogy a függönyön
kívül (mint később kiderült, több esetben
belül is, vagy éppen a színpad hátterében,
emelvényen) kis zenész csoport
helyezkedik el. Egyetlen hangszerük a
szamiszen, s ebben erős a hasonlatosság a
bunraku bábszínházzal. Énekmondók is
vannak, hol egy, hol több, de ők csak az
epikus részleteket mondják-recitálják-
éneklik; a dialógusokat maguk a szerep-
lők mondják el. A látható díszlet nem
túlságosan stilizált: tényleges helyszíneket
mutat. Házat, kertet, teaházat, tengerpartot
sziklával. Ha szükséges, látványos
változásokra is sor kerülhet. Hatalmas
forgó cseréli a színpadképet, vagy éppen
egy egész ház felemelkedik vagy
elsüllyed, vagy egy új díszletkép gördül
előre. És a világítás is pontos, bár kevésbé
hangulati jellegű, mint az nálunk szo-
kásos. Azután megjelennek a színészek -

és itt már ismét némi meglepetés éri a né-
zőt, mármint az európait. Más dolog hal-
lani vagy olvasni arról, hogy a női szere-
peket férfiak játsszák és megint más gya-
korlatban látni ezeket a megoldásokat. Itt
ugyanis szó sincsen valamiféle „nő-
imitáció"-ról. Mindvégig tudni lehet, hogy
női szerepeket játszó, női módon öltözött
férfiakat látunk, akik talán lágyabban,
simábban mozognak, mint a
hangsúlyozottan férfias, sőt harcias hősök,
de akiknek a hangvétele ugyanolyan
stilizált és legfeljebb egy árnyalattal ma-
gasabb, mint a férfi szereplőké. A szö-
vegmondásban pedig éppen a stilizáció a
fontos. A mai japán emberek, például az
ifjúság sem érti szóról szóra az el-hangzó
szöveget. A stílus több századdal ezelőtti,
a megszólítások és fordulatok el-avultan
konvencionálisak. És talán ami a
legkülönösebb: egyetlenegy darabot sem
játszanak végig. Azok a művek, amelyek a
XVII. és XIX. század között íródtak,
többfelvonásosak; legalább három
felvonáshól állanak, de például a nálunk
bemutatott, Körszínházra adaptált Kana-

dehon Csúsingurának eredetileg tizenegy
felvonása volt. Azt is figyelembe kell
venni, hogy minden felvonás több képből
állhat. Mármost az a szokás alakult ki,
hogy egy-egy kabuki-előadás alkalmával
egyes művek egyes felvonásait vagy
jeleneteit mutatják be - bizonyos mértékig
„zárt számokat". Így tehát a né-



zők, hacsak nem ismerik az eredeti teljes
mesét, aligha értik meg a szereplőket
egymáshoz fűző kapcsolatokat, vagy el-
lenségeskedésük, netán barátságuk okait.
A megértést nehezíti az is, hogy ezekben
az eredetileg romantikusan gazdag
cselekményű játékokban (amelyek vagy
régi történelmi harcokat és hősöket jele-
nítenek meg, tudniillik az úgynevezett
dzsidajmono drámákban, vagy pedig a
nagypolgári és teaházi élet kalandjait,
mint a szevamono típusú darabokban) ren-
geteg az álruha, az átöltözés, a félreértés, a
személyazonosság titkolása vagy cseréje.
Az alapvető összefüggések ismerete és a
mondott szöveg megértése nélkül tehát
csak a felületet látja és értékeli a néző. Va-
lószínű, hogy ezért válogattak ki már a
múlt század elején tizennyolc klasszikus
jelenetet (ezek az úgynevezett dzsuhacsiban
művek), és többnyire ezek szerepelnek a
társulatok műsorán. Ily módon a fő hang-
súly az előadás színvonalára, a kivitel tö-
kéletességére irányul. Valahogy úgy, mint
ahogy a zenerajongók mennek el
meghallgatni többször is ugyanazt a
zongoraversenyt, s a műélvezetet az elő-
adó művészete szerzi, az „eljátszás" fel-
fogása, színvonala okozza. Márpedig a ja-
pán kabukiközönség nagy része valódi
szakértő. Erre utalt a sok taps, amely
számomra váratlanul, néha indokolatlanul
hangzott fel. A népszerű színész
megjelenése természetesen váltja ki a
tapsot. De ki tudja, miért jár taps, ha hir-
telen megfordul a színész vagy furcsa
pózba áll, ha torz glisszandó hagyja el a
torkát, ha felemeli kardját, vagy kifelé in-
dulva, majd ismét a hanamicsire érve vég-
hezviszi a hat roppót, a hat erőteljes dob-
bantással kivitelezett lépést. És nyilván-
valóan értékelni tudja azokat a zenei kü-
lönbségeket, amelyek a zenei szövet
ősszetételében, hangszerek hangolásában
jelentkezik. Tudja, hogy az egyik da-
rabhoz a nagauta (hosszú ének) típusú zene
jár, a másikhoz a gidaju típusú, a har-
madikhoz pedig a tokivazu. Mindez egy-
szerűen annyit jelent, hogy a kabuki el-
képzelhetetlen a saját közönsége nélkül. A
darabok meséjét természetesen fel lehetne
dolgozni európai módra is, és többnyire ez
is történt. De egyikből sem lesz, mert nem
lehet a szó szoros értelmében vett kabuki-
előadás. A Csúsingura vagy a Rasomon
példája mutatja, hogy e témák emberi-
társadalmi mondanivalója bőségesen
elegendő és általános érdekű ahhoz, hogy
az európai színház is hasznosíthassa.

A három hetes tanulmányút persze

még sok más, szigorúan szakmai tanul-
sággal is járt. Külön téma lehetne az új
Nemzeti Színház, amely lényegében „be-
fogadó színház"-ként működik és az or-
szág legértékesebb együtteseit, produk-
cióit látja vendégül, két, nagyszerűen be-
rendezett, a legkorszerűbb technikával
felszerelt színpadán. Külön téma a színé-
szek helyzete, képzésük, az egyetemi
tanszékek szerepe, a színházi múzeum, a
félelmes hatalmú, monopolhelyzetben
levő és azt kihasználó Socsiku tröszt. Es
az az egész folyamat, amelyben ez a sok-
színű és különleges színházművészet ki-
alakult, amellyel a világ színházművésze-
tét gazdagította, gazdagíthatná.

Valóban gazdagíthatná? Egész biztosan
téved, aki azt hiszi, hogy ezek a ta-
pasztalatok közvetlenül hasznosíthatók.
De téved az is, aki azt hiszi, hogy túlsá-
gosan is egzotikusak ahhoz, hogy egyál-
talában hasznosítani lehessen őket. E
színházkultúra két vonását mindenesetre
jól az emlékezetünkbe kell vésnünk. Az
első az abszolút igényesség. Igényesség a
felhasznált anyagokban: legyen az a nó
színpadának padlója, a nemes anyagokból
készült jelmezek és csodálatos maszkok,
fegyverek és bármiféle kellékek.
Igényesség az előadás művészetében: a
bábművészek harminc évnyi felkészülé-
sében, örök tanulásában, a kész művészek
kondíciótréningjeiben, a hang szélsőséges
skálán való biztonságos felhasználásában,
a milliméterre kidolgozott mozgás
tökéletes precizitásában. - A másik az
egyszer már megalkotott értékek tisztelete.
Benne a szakmai alázattal, amely tuda-
tosan kötődik az elődök eredményeihez (s
amely szimbolikusan jelenik meg a több
száz évvel ezelőtti nagy művészek
nevének felvételében), s amelybe bele-
tartozik a több száz éves repertoár eleve-
nen tartása, a legmagasabb művészi fokon
tartása, újra-megelevenítése.

Es az az irigylésreméltó művészi egy-
ség, amelyet ez a több száz éves, folyama-
tosan fejlődő és a mindenkori maisághoz
is eljutó színházkultúra legfontosabb
színjátéktípusaiban teremteni tudott, s
amelyet Lukács György talán a „világ-
szerűség" kategóriájával tisztelne meg.

HELYESBÍTÉS
Elmúlt számunk játsszunk színházat! című

interjújában a szereplő együttes neve helye-
sen: Gyerekjátékszín. Az együttes munkáját
pedig a budapesti Tanítóképző Főiskola
pártfogolja. A dramatikus pedagógiai kísér-
let tudományos irányítója a szekszárdi
Tanítóképző Főiskola pedagógiai tanszéke,
a kísérletben három vidéki és négy fővárosi
iskola vesz részt.

SZAKOLCZAY LAJOS

A Káin és Ábel
Kolozsvárott

Sütő András drámája
Harag György rendezésében

A „fölemelt fő"" dramaturgiája
és „provinciális" összetevői

Sütő András legújabb drámájával, a Káin
és Ábellal kapcsolatban fölélénkültek a
viták. Némelyek a dramaturgiailag
pontosan szerkesztett, szabályokhoz iga-
zodó drámát kérik számon az írótól, a Káin
és Ábelban csupán egyetlen síkot, a két
testvér párharcát látva, mások pedig a
drámatrilógiát kiteljesítő művet üdvöz-lik
a darabban. Majdnem minden jelentősebb
kritikában, így Gálfalvi Zsolt A Hétben
közölt cikkében és Marosi Péter Utunkbeli
beszámolójában is, az emberiségi
sorsdrámák (Menschheitsgeschichte,
počme d'humanité), a klasszikus értelem-
ben vett „világköltemények" (Goethe,
Madách, Ibsen) rokonságában említtetik a
színpadi alkotás, noha a műfaji besorolás
nehézsége is hangot kap. A provincia
beleszólhat-e a nagyvilág dolgaiba, s ha
igen, nem a nekünk kedves dicsőül-e meg
érzékelésünk és értékelésünk folytán? Gáll
Ernő inkább filozófiai szempontból
elemző - de célkitűzésének kiválóan meg-
felelő - érzékeny tanulmánya (Korunk,
1978. 6. sz.) Sütő hősének legfőbb tulaj-
donsága, a fő felvetése okán, egészen Ernst
Blochig jut el, aki Kolhaas - a novellahős -
példáján töprengve, korunkban talán „a
legerőteljesebben tudatosította a méltóság
kategóriájának növekvő társada-
lompolitikai és antropológiai jelentőségét".

Kétségkívül, Sütő Káin és Ábelja nem a
véletlen műve; az író szerint is bezár egy
folyamatot, amely a két korábbi drámával,
az Egy lócsiszár virágvasárnapjával és a
Csillag a máglyánnal kezdődött-
folytatódott, s e történelem előtti (utáni)
drámakölteménnyel ér véget. Amikor az
író egyik, közelmúltban megjelent inter-
jújában (Igazság, 1978. június i8.) dráma-
írását a homokból font kötélhez hasonlítja
- „Mert drámát csak így érdemes írni;
életünk oly lehetetlenségeivel küszködve,
amelyek első pillantásra a homok-kötél
fonáshoz hasonlatosak. Mint például: a
gondolat eszményi szabadsága, a
szabadság eszményi formája stb." - arra is
felel, miként látja ő az etikailag és
esztétikailag egyaránt lényeges egységet;


