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EGYRE KÖZELEBB - EGYRE TÁVOLABB?
NAKAMURA MATAZÓ: KABUKI AZ ÖLTÖZŐBEN ÉS A SZÍNPADON

Az utóbbi években sűrűsödnek azok a
magyar
nyelvű tanulmányok, könyvek, amelyek
a hagyományos japán színművészet
legfontosabb formáit. a nót, a bunrakubábozást
és a kabukit próbálják egyre alaposabban
megismertetni a szűkebb értelemben vett
szakmával, illetve a szélesebb közönséggel is.
Néhány szakember személyes tapasztalataival
is hozzájárulhatott ehhez a folyamathoz.
Újabban Nakamura Matazó, elismert kabuki-szí-
nész Kabuki az öltözőben és a színpadon című,
személyes életpályájával hitelesített ismeretter-
jesztő kötete látott napvilágot 1992-ben a Gon-
dolat Kiadónál Fábri Péter fordításában. A szer-
ző eredetileg japán nyelven írta meg a könyvet,
melyet azután Mark Ósima fordított angolra; így
jelent meg 1990-ben New Yorkban. A magyar
fordítás az angol szöveg alapján készült.

Ezt a könyvet tulajdonképpen egy „kívülről
jött" ember írta. És ezzel a megállapítással már
benne is vagyunk a japán színjátszás rendszeré-
nek egyik legérdekesebb kérdéskörében: kikből
is áll, állhatott a hagyományos japán színésztár-
sadalom? Amikor Nakamura könyve harmadik
fejezetében megírja önéletrajzát, lépterc-nyo-
mon ezzel a problámával kerül szembe. Ő
ugyanis nem valamelyik több száz éves
színészdinasztia tagjaként nőtt bele ebbe a
családi-feudális művészetbe, hanem - mint írja -
huszonévesen, egyetemi tanulmányait
befejezve döntötte el, hogy - némi amatőr
előtanulmány után - hivatásos kabuki-színész
akar lenni. Így az-után, amikor felidézi művészi
életútját, úgy be-szél a kabuki világáról, mint egy
ułazó-felfedező, aki megbűvölten számol be új
meg új élményei-ről, a várt és mégis váratlan
csodákról, hogy végül az ismeretek lehető-
lehetetlen teljességéig váljék a felfedezett terep
szerves részévé.

Talán éppen ezért jó tolmácsa, közvetítője a
szerző a kabuki művészetének. Az olvasó is fel-
fedezővé válik, hogy azután a könyvet
végiglapozva, otthonosan érezze magát az
újonnan fel-derített tájakon. Így ismerkedhetik
meg a céh-szerűen működő, zárt iemoto-
rendszerrel, a hagyomány őrzőivel, majd a
sajátos színpadformával, a színészek és a női
szerepeket játszó onnagata-alakítók iránt
támasztott magas fokú technikai
követelményekkel és a változó közönséggel.
Nakamura vázlatos kabuki-történetet is ad, de
az övénél teljesebb ismertetés is jelent meg már
magyar nyelven.

Ennek ellenére, az olvasó számára egyre
több sajátosság tűnik fel, és készteti gondolko-
dásra.

Mindenekelőtt az, hogy a „hagyomány" gya-
korlása lényegében rendkívül széles körű, szigo-
rú szabályozottságot jelent. Ez nem csak né-
hány, külsődlegesnek látszó játékszabály érvé-
nyesítéséből áll. Több annál; tökéletesen áthatja
az előadás minden összetevőjét: öltözködést,

kelléket, a zenei elemeket, az arcfestést, maga-
tartást (a testtartást is), gesztust és mimikát, lé-
pésmódot és pontosan előírt színpadi attitűdö-
ket. Méghozzá olyan mértékben, hogy minden-
nek: tárgynak és mozdulatnak neve van. Megér-
tésükhöz jó segítséget nyújt az a „szótár", vala-
mint szakkifejezés-magyarázat, amelyet a be-
vezető Kalauzt író s a fordítást is ellenőrző Duró
Győző állított össze. A szabályozottság azonban
messze túlterjed magán a színpadon: átszövi a
tanulás, a képzés mindennapos, mindenórás fo-
lyamatát, a színész napi életrendjét, a színház
épületében elfoglalható helyét, társaihoz való vi-
szonyát, mestereivel való kapcsolatát. Kicsi-
szolt, célravezető, kíméletlen vállalkozás ez.
Szigorúan őrzött szakmai rendszer, amelyben a
fellépő művész nyilvánosan használható nevét is
a „szent" konvenciók szabják meg. Sajátos pro-
fán szertartás születik ily módon.

Mint a hagyományos japán színjátszás min-
den ágában, úgy itt is a központi hatóerő a
részletek tökéletes kidolgozottságának igénye.
Csak tökéletes részletekből születhetik
tökéletes egész. És meg kell értenünk, hogy a
kabuki színésze éppen ennek a
tökéletességigénynek a bűvöletében éli végig
egész művészi pályáját. Enélkül nem érdemes
csinálni, enélkül nincs értelme az életnek. Lehet,
hogy ez így patetikusan hangzik, de ez a
pátosza kabuki-színész hétköz-napjainak józan
gyakorlatára épül, csak abból nőhet ki. Minek a
„művészet", ha nem a tökéletesre törekszik?
Nakamura is a hétköznapokból indul ki, és szinte
önkéntelenül jut el a kész, zárt szerepalkotásig.

Ugyanakkora szerző mégsem elfogult, s ép-
pen az utóbbi évtizedek változásait illetően pon-
tosan érzékeli és fogalmazza meg a fenyegető
jeleket: drágább lett a festék és a papucshoz
szükséges rizsszalma - műanyaggal kell pótol-
ni; az új nemzedék magasabb termetű, és ez
más mozgást, sőt más méretű színpadi eleme-
ket követel meg. Türelmetlenebb a közönség,
nincs ideje a hosszú órákat igénybe vevő elő-
adásokhoz, már-már csak idézeteket tud nyu-
godtan végigülni. A turistákat rendszerint a
puszta látvány is kielégíti. A játék nyelvezete
már archaikusnak tűnik, és az erősen stilizált
szövegmondás csak tovább nehezíti a teljes
megértést. Elkerülhetetlenné vált bizonyos üz-
leti szempontok beszüremkedése... és még
folytathatnánk. Talán ez a kabuki már nem is az
a kabuki?... A hagyomány áldozatos ápolása
ellenére sem? Meddig lehet harcolni az idő mú-
lása ellen? Létezik-e még valamiféle elvont,
„eszményi" kabuki-előadás?

Persze ezeket a kérdéseket más műfajok ese-
tében is fel lehet tenni. Lehet-e az „élő" színház
muzeális, megőrizhető-e a maga tárgyi, „műal-
kotásszerű" formájában? Nem kell-e szükség-
szerűen új meg új arcot öltenie?

Kétségtelen, hogy Nakamura könyve jóvoltá-
ból sokkal közelebbről, bensőségesebben is-
merhetjük meg a világ színjátszó kultúrájának
ezt a sajátos, nagyon is egyedi jelenségét. De
mintha éppen ez a bensőséges megismerés ten-
né vitathatatlanná, hogy a távolság áthidalhatat-
lan. Talán éppen ezért jelenti a „közelebb" egy-
szersmind a „távolabb"-ot is.

Hát még ha eleve zsákutcák felé indulunk el,
mint tette azt az elmúlt száz év során a magyar
színházi-irodalmi világ! Engedtessék meg Naka-
mura könyvének ürügyén erről is szólni néhány
szót, hiszen a probléma példaértékű lehet min-
denfajta „idegen"' művészet hazai recepciója
szempontjából.

Hevesi Sándor 1908. május 16-án E. G.
Craignek írott levelében röviden beszámol arról,
hogy „...Hanako, egy japán művésznő is fellé-
pett itt; a Stílus és a Realizmus érdekes doku-
mentuma. Realisztikusnak és mégis megrajzolt-
nak hat." 1913-ban Kosztolányi Dezső is ír
ugyanerről a művésznőről, aki a kritikus informá-
ciója szerint a „tokiói császári színtársulattal" lé-
pett fel. Mármost köztudomású, hogy sem a nó,
sem a kabuki előadásán nem léphet fel színész-
nő. Így ez az egész információköteg bizonyos
szempontból „perverz" megközelítést tartalmaz,
illetve közvetít a kortárs magyar nézők számára.
Ohta Hanako (1882-?), aki egyébként 1905 és
1915 között lépett fel európai színpadokon, alig-
ha lehetett a császári színtársulat tagja.
Meghirdetett és közismertté vált neve, „Hanako",
egy nó-játékból átvett történet, a Muszume
Dódzsódzsi 1753-as kabuki-változatában
megjelenő fő-hősnek, egy templomi
táncosnőnek szerepneve. Az előadás nyújtotta
élmény azonban Hevesi és Kosztolányi számára
is azonos: előbbi a Realizmus és a Stílus
ötvözetét emeli ki (Hevesit az idő tájt, a
naturalizmustól elszakadóban, rendkívüli módon
érdekelte a „stílus" problematikája), és
Kosztolányi is a „realizmus asszonyát" emlegeti,
de hozzáfűzi, hogy mindehhez az ő lelke „ide-
gen".

1930-ban Cucui Tokadzsíró tokiói társulata
jutott el európai vendégjátékai során Budapest-
re. A produkció igazodni igyekezett a nyugati íz-
léshez, rövidített, revüszerű változatokat muta-
tott be. Kosztolányihoz azonban, aki ezt az elő-
adást is látta és kommentálta, nem került „köze-
lebb". Ilyeneket írt róla: „Évezredek fekszenek
közöttünk., tengerek, hegyláncok... Irtózatos tá-
volságok és idők feszülnek közöttünk." A másik
szemtanú ekkor Kárpáti Aurél. Ő ismét a stílus
sajátosságaira figyelt, a mesterségbeli tudás hi-
bátlanságát emelte ki: „...mennyire színház
ez... Egy megelevenedett bábjáték, amelyben
az élet merő játék... kielemezhetetlen keveréke
a stilizált játéknak és a csodálatosan élethű, na-
turalisztikus ábrázolásnak." De kénytelen beval-
lani, hogy ez a művészet „a lélek árnyal-
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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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