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tabb rezdüléseinek kifejezésére - európai érte-
lemben - nem alkalmas...". És mégis: ,,...a sa-
ját határai közt teljes és tökéletes."

Talán szükségtelen is hangsúlyozni, hogy
„teljességből" bizony igen kevés juthatott el a
magyar művészi közvéleményhez. A japán szín-
művészet legobjektívebb ismertetése a magyar
szakma számára a Németh Antal-féle, 1930-ban
megjelent Színészeti Lexikon idevonatkozó ha-
sábjain volt olvasható, a szócikket a nemzetközi
szakirodalom akkori ismert kutatója, a francia
Arnold Maybon írta. Cikkéből világosan
kiderülhe-

A japán színjáték világa mindig vonzott - ti-
tokzatosságával, idegenségével, jelképeivel. A
japánok kultúrájában nagyon sok a kínai
eredetű elem, de a színházukban úgyszólván
semmi. A japán színház világa teljesen
autonóm sziget abban a nagy távol-keleti
kultúrában, amelyben - különösen innen, a
távoli Európából nézve - a megtévesztésig ha-
sonlóak az emberek arcvonásai, a festményeik,
az evőpálcikáik és a buddhizmusuk. Közelebbről
nézve azonban szembeötlenek a sajátos voná-
sok, az etnikai és történelmi eredetű különbsé-
gek s a teremtőerőt reprezentáló eredetiség.
Ezeknek a vonásoknak a megtestesítője a japán
színház, azon belül is elsősorban a nó-színjáték,
amelyhez minden eddiginél értékesebb kalauz
az a mostanában megjelent kötet, amely Ke-
menczky Judit tíz nószínjáték-fordításával aján-
dékozza meg a magyar színházi kultúrát.

Ezt a minősítést nemcsak a műfordítások ér-
demlik ki, hanem az egész kötet, amelyet
kiállítása és kísérő apparátusa is - fotók, rajzok,
bevezető tanulmány és jegyzetek, nó-lexikon és
-bibliográfia Duró Győzőtől - fontos
alapmunkává emeli. Amit a nó-drámáról, a
japán kultúrának erről a roppant értéket jelentő
produktumáról írott formában és illusztrációval el
lehet mondani, ez a kötet elmondja.

A nó még hazájában is ezoterikus színháznak
tekinthető. Mai repertoárja, mintegy harmadfél-
száz darab, többségében igen régi, jelentős rész-
ben magától Zeamitól, a műfaj alapítójától és te-
oretikusától való. Mindössze öt iskola (gyakorla-
tilag húsz társulat) műveli, ezeknek azonban
mindnek van színháza, és rendszeresen tart
elő-

tett, hogy a távol-keleti színház merőben más
utat járt be, mint az európai.

Nakamura könyve ennek a „másik útnak" a
buktatóin és szépségein vezeti végig olvasóit,
anélkül hogy a kabuki sajátos filozófiájáról, pszi-
chológiájáról, transzcendenciájáról elmélked-
nék. Ő csak egy „kívülről jött", lelkes és
becsületes színész, aki mindent el szeretne
mondani a számára oly kedves művészetről.

Számunkra valószínűleg etikája a legtanulsá-
gosabb.

Gondolat Kiadó, 1992

adásokat. Közönsége is elég széles körből kerül
ki, de azért nem vetekedhetik a japán színház fő
klasszikusának, a kabuki-színháznak a népsze-
rűségével. Ez a színjáték, amelynek középpont-
jában mindig a tánc áll, nézőjétől egyaránt köve-
tel színházi-irodalmi, valamint történelmi jártas-
ságot; a törzsközönség - mint nálunk az operá-
ban - kezében szövegkönyvvel élvezi az elő-
adást. A lírai jellegű szöveg tele van költői idéze-
tekkel, történelmi és mitológiai utalásokkal, s
ezek tovább nehezítik az amúgy is rendkívül
erősen stilizált mozdulatművészet tömérdek
jelképpel ékes produkciójának megértését.

A tíz színmű válogatása nagyon szerencsés:
mindaz öt hagyományos típust reprezentálja. Az
első típusban kami (szellem, isten), a második-
ban harcos a főszereplő, a harmadik típusnak nő
áll a középpontjában, a negyediknek őrült, az
ötödiknek pedig démon - ez a tipológia a dara-
bok helyét is megszabja a régebben hagyomá-
nyosan öt darabból álló nó-előadásban. (Ma már
nincsenek ilyen jellegű előadások.) A darabok
cselekményváza határozott sémát követ: utasok
érkeznek valamilyen nevezetes helyre (egy híres
fához, egy szentélyhez), és a helyhez fűződő tör-
ténetet tudakolják, amire a helybeliektől
rendszerint rövid választ kapnak. Ez a bevezető
játék prózában szól. Ezután a híres hely
szelleme először földi alakjában jelenik meg, és
a kórussal dialogizálva, énekes lírában beszél
önmagáról, többnyire az általa megélt
tragédiáról, majd újra megjelenik, ám ekkor már
szellem alakban, maszkban, és nagy
konfliktusának megjelenítéseként eltáncolja a
maga „belső néma monológ-ját" - így próbálom
megnevezni a megne-

vezhetetlen lényegét, a nó-dráma nagy táncszó-
lóját.

A kötet tíz nó-játékából hét Zeami műve, a
másik három is a legrégebbiek közül való, XVI.
századi. Az első a takaszagói híres fenyőről
szól, „akit" minden éjjel hűségesen meglátogat
hitvese, a szumijosi fenyő - azaz a szelleme; ez
a legenda a hitvesi hűség apoteózisa. A két
harcos-darab egyike Acumoriról szól, egy fiatalon
csatában elesett hősről, a másik Kijocune
generálisról, aki a maga kilátástalan, vert
helyzetében az ön-gyilkosságot választja.
(Mindkét alak történelmi személyiség.) A
következő három darab a harmadik kategóriába
tartozik: parókás női szerep köré épül. Az
elsőben a banánfa szelleme jelenik meg, s a
remete szerzetestől buddhista tanítást kér, a
másodikban két halászlány szelleme sirat-ja be
nem teljesedett szerelmét, a harmadikban Izumi
udvarhölgy - történeti személy: költőnő - jelenik
meg egy vándorszerzetes előtt, és feltárja
megigazulását. A negyedik csoportot két darab
képviseli: az egyik bosszúálló szellemet jelenít
meg, aki egy atyai tréfa áldozataként egy szerze-
test üldöz szerelmével, a másik egy elrabolt
gyermekét kereső s azt holtában fellelő asszonyt
- mindkettő őrült, az egyik szenvedélyébe, a
másik fájdalmába őrül bele. Az ötödik típusba
tartozik a két utolsó darab: az egyik hőse a hegyi
boszorkány, a hegyvidék bolygó szelleme, aki
vándorúton lévő földi utánzójának, egy színész-
nőnek táncolja el az „igazi" Jamanba démoni
táncát; a másiké Csao-csün kínai hercegnő, aki a
császári háremből egy barbár fejedelemhez
került; itt a démonként megjelenő s a tükörbe
nézve önmagától is megborzadó barbár úr szel-
leme táncolja el a szépség kontrasztjaként a tra-
gédia igazi mivoltát a hercegnő szülei előtt. (Ez a
japán költészetbe is bekerült történet csak ürügy
- a darabban semmilyen kínai elem nincs, még
„couleur locale"-ként sem.)

A középpontban a szövegek állanak; szá-
munkra, akik csak könyvből ismerhetjük meg a
nó-drámát, ezek jelentik az információk fő forrá-
sát. Ha a bevezetők nem tájékoztatnának előze-
tesen tömör, de világos értelmezésekkel, a szö-
vegekből magukból aligha érthetnénk meg, hogy
miről van szó e drámákban. A fordítás rokon-
szenvesen higgadt: választékos és emelkedett
szókinccsel, megítélésem szerint gondolati hű-
ségre törekedve adja vissza az eredetit. Saját
műfordítói múltamból tudom, hogy archaikus
szövegek esetében nagy a kísértés a fordítói ar-
chaizálásra, ami csak a legritkább esetben sike-
rül - a nyelv építőelemeire rakódott s csak az
eredeti közegben életképes stílusalkotó vonások
nem adhatók vissza egy másik nyelv és kultúra
csak rokon, de semmiképp sem azonos értékű
eszközeivel: az ilyen kísérletek eredménye több-
nyire komikus és méltatlan torzítás lesz. (Az eről-
tetett modernizálásról meg jobb nem is be-
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szélni. Ilyet is olvastam már. Középkori japán
szövegben a „krumpli" is meg az „abszolút igaz-
ság" is ellenállhatatlanul komikus lesz.) Nos, Ke-
menczky Judit fordítása elkerüli ezeket a csap-
dákat. A szövegek hangvétele teljesen adekvát
azzal a szertartásos, méltóságteljes hangulattal,
amelyet a nó - bár csak képekről ismert -- elő-
adása az ünnepi kosztümök, a kórus és a stilizált
tánc révén sugároz. A nó-szövegek nyelvi köze-
ge tudomásom szerint eléggé heterogén: régi ja-
pán próza és vers, megtűzdelve köznapi jellegű
dialógusokkal, valamint klasszikus idézetekkel
mind a japán, mind a kínai költészetből (az
utóbbi persze japán fordításban). A fordító, ahol
teheti, jegyzetekben utal a szövegrész ilyen
vonatkozásaira - ez, anélkül hogy terhelné az
olvasót, ér-vényre juttatja a hitelességet (az
ilyen vonatkozásokra a modern japán kiadások
is utalnak). Végül természetszerűleg töltik meg
a szövegeket a buddhizmus tanításaira, tételeire
vagy épp közhellyé vált szólamaira utaló
kifejezések, amelyek jegyzetben való
értelmezése már fölös teher lett volna; jórészt
így is érthetők.

Érthetők? Feltéve, hogy az olvasó eleve vala-
melyes ismeretekkel bír a távol-keleti kultúrákról.
Különben ugyanis furcsálkodva állhat a cselek-
mény gerincét képező monológok számunkra
merőben idegenül működő fordulatai, gondolati
és érzelmi kapcsolódásai előtt. Ezen a problé-
mán azonban nem segít át az olyan jó minőségű
fordítás sem, amilyen a kezünkben lévő. Kétség-
telen, hogy ezek a problémák itt nyelvi köntösben
jelennek meg, de a felszín alatt, a gondolkodás, a
lélek mélységeiben rejtőző sajátosságokról van
szó. A banánfa megelevenedő szellemasszonya
most panaszkodik vagy dicsekszik? Szégyellnie
kell-e magát, amiért nem ember? („Ki vagy te? -
Szégyen, de nem ember... asszonnyá változott
basófa.") Avagy irigylésre méltó szellem, aki
eggyé vált a természettel? („Buddhának
felajánlott virágzó ágban is a törvény értelme
nyílik. .") Az öngyilkos Kijocune tábornok,
akinek szelleme özvegye előtt jelenik meg,
monológjában így „magyarázza" döntését:
,,...jelentéktelen életem mi más, mint tűnő
harmat? Miért őrizzem tovább, miért kíméljem?...
Mások szemében őrültnek látszhatom, de mit
bánom, ki hogy ítél meg. Íme, láthatóan nyugat
felé hanyatlik, éjszakai hold az égen, ő vezet
engem a Nyugati Paradicsomba." Ami
gondolkodásunk számára ez az erkölcsi ál-
lásfoglalást kerülő észjárás csaknem felfogha-
tatlan („A Hegyi Boszorkány jót, rosszat magával
vonszol, míg hegyről hegyre gyalogosan vándo-
rol"), de a buddhista tanítás szerint éppen ez a
földi lét igazi arca („Jó és rossz eggyé válnak, ha
bennük az azonos föltárul: a földies érzékiség-
ben az égi törvény...").

A nóban is ez tárul föl: a földies érzékiségben
az égi törvény. A nyugati gondolkodás merev
dualizmusát szüntelenül tagadó átváltozások:
földi

Dzsúroku - démonmaszk a Sokun című drá-
mából

lény és szellem, élet és halál, jó és rossz, szép és
rút, színe és visszája mindennek, amit csak ta-
pasztalunk-e kettősség egységét élhetjük meg
a nóban. Ez teszi számunkra oly különössé ezt a
világlátást, és elmondható, a nóhoz, ha valamit
meg akarunk ragadni belőle, voltaképpen csak a
merev, polaritásokban működő nyugati észjárás
föladásával közelíthetünk. (A „megértés" szó itt
nem lenne helyénvaló; túlságosan is az európai
rációban gyökerezik.)

Az előadás képzeletbeli felidézéséhez igen
sok segítséget ad a könyv vizuális megoldása. A
szövegek valamiféle forgatókönyvszerűségbe
vannak ágyazva. Baloldalt a fettel jelzett zenei
utasítások arra figyelmeztetnek, hogy a nó-elő-

adást haraghatásokban is fel kell tételeznünk, a
másik oldalon pedig az apró betűs, kurzív meg-
jegyzések adják meg a mozdulatművészeti, mi-
mikus vagy tárgyi instrukciókat. Ráadásul - ki-
tűnő ötlettel - a szöveget és az instrukciókat ap-
ró rajzocskák is támogatják. (Az instrukciókban
alkalmazott japán nyelvű szakkifejezések a kötet
végén található Nó-lexikon segítségével oldha-
tók fel.) Míg a szövegek mellé helyezett rajzocs-
kák (Rigó Tibor munkája) a szcenikai elképzelés
támaszai, a kötetben közölt nó-maszkok közel
életnagyságú fotói (Katkó Tamás képei) viszont
a nó-világ stilizálását illusztrálják.

A kötet rendkívül értékes része Duró Győző
„Valaki történik..." című bevezető tanulmánya. A
szerző „öt tételben" mutatja be a nó-drámát: a
történeti előzmények ismertetését az előadás, a
szerkezet s a tradíció bemutatása, végül az
esz-
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tétikai sajátosságok elemzése követi. A cím Paul
Claudel híres megállapítását idézi: a nóban, az
európai drámával ellentétben, nem valami, ha-
nem valaki történik. Duró rendkívül gondos mun-
kája nemcsak szakirodalmi tájékozottságát bi-
zonyítja, hanem a személyes élménytől is fűtött
színházi szakember elhivatottságáról is tanús-
kodik. Mindezen erényeknek köszönhetők azok a
szellemes, tömör megállapítások, amelyek a nó
világának egyes sajátosságait érintik: „A nó-
előadás olyan természetesen kezdődik, ahogy a
forrás fakad ..." ; vagy „A fuvola nem dallamot
játszik, inkább egyfajta zenei narrációt valósít
meg...". Az ilyen aforisztikus jellemzéseket a
személyes élmények hitelesítik. A színházi szak-
ember szólal meg például az ilyen jellemzések-
ben: „A nó a legszabályosabb misztériumdráma."
Vagy: ,,...a nó-színész szerepalkotó metódusa
esszenciális" (szemben a Sztanyiszlavszkij óta
Európában uralkodó analitikus módszer-rel).
Duró szerencsénkre nem ódzkodik az efféle
szentenciáktól. Szerencsénkre, mondom, mert
egy-egy ilyen találó megállapítás sokszor hosszú
értekezéssel fölér. A szerző bátran élhet e
módszerrel, mert jártassága mind az európai,
mind a japán színházban lehetővé teszi számá-
ra, hogy éles kontrasztokban lásson és fogal-
mazzon.

Duró Győzőnek ez a tanulmánya megjelent
már folytatásos közlésekben a Világszínház (az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
negyedéves kiadványa) négy évvel ezelőtti szá-
maiban, ahol Kemenczky Judit egyik itt olvasható
fordítását is publikálták (néhány korábbi még
Vekerdy Tamás Zeami-kommentárjainak első
kiadásában jelent meg). A tanulmány és a tíz
mű-

fordítás együtt, ezzel az apparátussal kiegészít-
ve, remek nó-kézikönywé kerekedik. Ha ehhez
még hozzávesszük, hogy más nó-fordítások is
jelentek meg a közelmúltban, és Zeami mester-
nek két elméleti munkáját is kiadták magyarul
(Schönau Beatrix munkái), továbbá immár tíz
éve olvasható egy japán szerző, Kokubu Tamocu
könyve a klasszikus japán színházról, egy
másiké pedig a kabukiról, akkor bízvást azt
mondhatjuk, hogy a japán színművészet s annak
is legérdekesebb ága, a nó-színház, igazán szép
magyar reprezentáltsággal büszkélkedhet.

A japán színház iránti érdeklődés az elmúlt év-
tized folyamán ébredt föl, bizonyára azért is,
mert most érzékelhetjük igazán a régen hangoz-
tatott, csak nálunk eddig nehezen realizálható
változásokat a világméretű közlekedésben, amit
tömören úgy szokás jellemezni, hogy a glóbus
összezsugorodott. Turisztika és tanulmányutak,
nyelvtanulás és video: mindnek van szerepe ab-
ban, hogy szellemi horizontunk egyre tágul. De
mindezen túl szükség volt olyan szakemberekre,
akik felkészültségük mellé még egy másik, lelki
impulzust is kaptak: beleszerettek a japán szín-
házba, annak is legkülönösebb, legezoterikusabb
ágába. Talán éppen a feladatnehézség vált olyan
kihívássá, amelynek szellemük nem tudott
ellenállni. A nónak szülőföldjén sincs túl nagy
számú híve, nálunk sem lehetnek sokan, ha
mégoly kitűnő eszközök közvetítik is, mint ez a
most megjelent könyv. De ha csak kevesen is-
merkednek is meg a műfaj szépségeivel, e keve-
sek által a nó ami kultúránkban is helyet kap; és
ázsiai értekekre nyitott kultúránk így válik igazán
méltóvá európai rangjára.

Orpheusz Könyvkiadó, 1994

According to a new routine, we open with a kind of
editorial. This time Judit Szántó shares with the
reader her thoughts on the role of physical infir-
mities on the stage.

Spurred by the ninetieth anniversary of the
birth of path-breaking Polish author Witold Gomb-
rowicz, we publish András Pályi's essay on his
work and personality, an interview by Janusz
Majcherek with Rita Gombrowicz, the author's
widow, some passages taken from Gombrowicz's
diary, as well as Polish critic Leonard Neuger's
review of the play Yvonne, Princess of Burgundy
as staged at Helsinki's National Theatre by our
countryman Tamás Ascher and Katalin Kürtösi's
account of The Groom, an adaptation of several
texts of Gombrowicz and Shakespeare, devised
and staged by István Malgot at the Budapest
Moon Theatre.

Two surveys of present-day changes in Hun-
garian theatre structure follow. István Szabó sums
up the financial and organizational aspects, while
Sándor Juhász casts a more specific glance on the
problems of sponsorship.

László Bérczes interviewed for us outstanding
dancer and choreographer Yvette Bozsik who just
devised two recent interesting shows for the
Chamber: Witchesand The Mistress- and in the
first piece of our review column László Jakab
Orsós is concerned precisely with these two pro-
ductions.

Some other reviews on the season's last pre-
mieres follow: Katalin Saád, Tamás Tarján, Judit
Szántó, László Zappe and István Tasnádi give
their account of, respectively, Wyspiański's The
Wedding as directed by Andrzej Wajda at the Bu-
dapest National, Ferenc Molnár's The Glass
Slipper(Veszprém), Romain Rolland's The Play of
Love and Death (National Theatre at the Buda
Refectory), Jean Anouilh's Becket (Pécs) and two
one-act plays at the Arany János Theatre: García
Lorca's The Love of Don Perlimplín and Belisa in
the Garden and Alexander Blok's Comedians.

Our review of books introduces this time two
recently published volumes on Japanese theatre:
György Székely presents Nakamura Motozo's
book on the Kabuki and Pál Miklós reflects on an
anthology of medieval Japanese plays.

This month's playtext is György Spiró's new
work, called Doberdan.

Fotógaléria: Ko-besimi-maszk
Tizenhat éves, enyhén feminin vonásokkal bíró
fiút ábrázoló maszk, amit a harcos típusú dara-
bok fiatal tábornokai - így az Acumori című
darab címszereplője is - viselnek.

DRÁMAÍRÓI MŰHELY

A veszprémi Petőfi Színház, a Theatrum Alapítvány és a Gyerekvilág Alapítvány 1993-ban életre hívott
Drámaírói Műhelye az idei évben is nyilt, országos pályázatot hirdet olyan - elsősorban fiatal -
szerzők számára, akik szeretnének egy színházi szakemberekből álló tanácsadó testület segítségnyúj-
tásának igénybevételével, egy szellemi műhely tagjaiként színdarabot ími.
Pályázni nem kész művel, hanem egy (vagy több) tervezett darab szinopszisával lehet. Semmiféle
tartalmi, tematikai vagy műfaji megkötés nincs: eredeti drámák és adaptációk, zenés művek és
gyermekdarabok terve egyaránt benyújtható. A szinopszis(ok)hoz mellékelni kell a tervezett mű(vek)
egy-egy kidolgozott jelenetét vagy a szerző egy korábbi darabját, vagy megjelent drámáinak, illetve
színházi bemutatóinak jegyzékét.
A pályázatokat 1994. szeptember 30-ig a következő címre kell beküldeni: PETŐFI SZÍNHÁZ, Drá-
maírói Műhely, VESZPRÉM, Postafiók: 133., 8201. Kérjük a pályázók nevének és pontos címének
föltüntetését!
A Drámaírói Műhely kuratóriuma 1993. október 31-ig választja ki azt az öt pályázatot, amelynek alkotója
az 1994/95-ös évadban a Drámaírói Műhely tagja lesz. Az érintett szerzőkkel a Petőfi Színház - nettó
100 000 Ft összegű megírási díj fölajánlásával - megírási szerződést köt a pályázatukban
körvonalazott darabokra. A Drámaírói Műhely tagjaivá választott szerzők névsorát november folyamán a
sajtóban tesszük közzé.
(A Drámaírói Műhely célkitűzéseinek és működési elveinek ismertetése, valamint kurátorainak neve a
Magyar Hírlap 1993. augusztus 12-i, a Magyar Napló 1993. augusztus 6-i, illetve a Színház 1993. au-
gusztusi számában olvasható.)


