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 si kert ara tó tár su la ta.9 Míg Oto jiro– és fele sé ge, Sada -
yak  ko vál lalt cél ja volt, hogy az euró pai mû vészszín -
 há zi moz ga lom, vagyis a tör té ne ti és a tár sa dal mi rea -
 liz mus je gyé ben szer ve zô dô já ték pa ra dig ma mintá -
já ra re for mál ják meg a ka bu ki- ha gyo mányt (ka buki
歌舞伎),10 ad dig Mat sui Suma ko az eu rópai na tura -
lis ta szín ját szást va ló sí tot ta meg a japán szín pa don.

Ta nul má nyom ban ab ból a köz is mert té zis bôl
in du lok ki, mely sze rint a ke let- ázsiai szín ház hatás -
 tör té ne ti je len tô sé ge ab ban áll, hogy a szí né szi test
sze mi o ti zál ha tó sá gát fel mu tat ván szem be sí tet te a
nyu ga ti szín ház dra ma ti kus dis kur zu sát ön nön logo -
cent ri kus vo ná sai val.11 El sô sor ban ar ra tö rek szem,
hogy a szín há zi avant gárd re te at ra li zá ci ós fo lya ma -
tai nak e té te lét pár be széd be lép tes sem két fé le színé -
szet, és két fé le szí nész nôi ön kép elem zé sé vel, így
érin te nem kell a nyu ga ti szín ház japán re cep ció -
tör té ne tét és a nyu ga ti szín ház ra tett japán ha tá sok
spe ciá lis ter mé sze tét is. Nem hagy ha tom figyel men
kí vül azt az el já rást, mely nek so rán az eu ró pai ren -
de zôi szín ház egy szín há zi kul tú ra olyan je gyeit sajá -
tí tot ta ki, me lyek egy – szá munk ra „más sá gá nál”
fog va iz gal mas – ha gyo mány tra di cio ná lis ön ké pé -
nek „itt és most” zaj ló új ra for má ló dá sát mintáz ták.
Ezért Sa da y ak ko és Su ma ko – a japán szí nész(nô)i
kul tú ra önér tel me zé se szem pont já ból – meg ha tározó
sze re pé nek vizs gá la ta kor min dig szem elôtt tar tom
a poszt ko lo niá lis dis kur zus egyik köz is mert té telét,
mely sze rint a hi bri di tás (Ho mi Bhab ha -i) kulcs fo -
gal ma nem a ke ve re dés ál la po tát ír ja le, ha nem „meg -
 ne ve zi azo kat az össze tett kul tu rá lis for mációkat,
ame lyek ke let ke zé sük pil la na tá tól kezd ve des ta bi -
li zál ják az ôket lét re ho zó ko lo niá lis, s ily mó don
hie rar chi kus, aszim met ri kus kons tel lá ció kat.”12

A vizs gá la tot min de nekelôtt azok ra a ko ra be li
kri ti kai reak ciók ra ala po zom, ame lyek a két szí -
nész nô ese té ben szem be tû nô mód egy be hang zóan

és ugyanar ra a két té nye zô re reflek tál nak: a szerep
szí né szi meg tes te sí té sé nek új sze rû mód já ra és a két
szí nész nek a né zôi te kin tet ré vén meg tes te sü lô, ra -
di ká li san új sze rû nôi sé gé re. 13, 14

Le kell te hát szö gez nem, hogy a to váb biak ban há -
rom szem pont együt tes ér vé nye sí té sé vel fo gom leírni,
ele mez ni és ér tel mez ni egy tér ben és idô ben „tá voli”
múlt szí nész(nô)i tel je sít mé nyeit. Fi gye lem be veszem
a szí né szi test és a meg tes te sí tett (leg több ször a drama -
ti kus alak ne vét vi se lô) szerep vi szo nyát, az adott kul -
tu rá lis dis kur zus szub jek tum mo dell jeit, to váb bá a szí -
 né szi önér tel me zést meg ha tá ro zó szí né szi nor mát.15

I. A ko lo nia li zá ló dás szük ség sze rû sé ge – 
Ka wa ka mi Oto jiro–

z új is ko la (shin pa) egyik ala pí tó ja, Ka wa ka mi
Oto jiro– (1864–1911) a XIX. szá zad vé gi Ja pán
ün ne pelt szí né sze volt, s egy ben olyan „szín -
ház   csi ná ló”, aki ren de zô ként mind a da rab vá -

lasz tás, mind a szín re vi tel so rán a ha gyo má nyos
kabuki szín ház re form já ra tö re ke dett. 1896-ban e
tö rek vé sek je gyé ben nyi tot ta meg a Ka wa ka mi Szín -
há zat Oszaká ban, s ami kor há rom év vel ké sôbb tár -
su la tá val (az anya gi ha szon re mé nyé ben) ame ri kai
tur né ra in dult, lehetô sé ge nyílt megis mer ni a nem-
japán szín há zi kul túrá kat, és meg ta pasz tal ni a ha -
gyo má nyos, ké sôbb pedig a meg re for mált japán
szín ját szás kül föl di fo gad tatását.

A Ka wa ka mi- tár su lat és Sa da y ak ko – Oto jiro– fele -
sé ge – 1899. áp ri lis 30-án ér ke zett San Fran ciscóba.
Elein te csak az itt élô ja pá nok nak mu tat tak be ka -
bu ki -e lô a dá so kat, majd ké sôbb az ame ri kaiak is
be pil lan tást nyer het tek mun ká juk ba. E kö zön ség
azon ban ne he zen vi sel te el a gyak ran há rom- né gy -
ó rás, szá muk ra „mû vi” (és „ért he tet len”) ka bu ki -elô -
 a dá sok at mosz fé rá ját.16 Ezért a nép sze rû ség és a be -
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ár Ka wa ka mi Sa da y ak ko (川上貞奴) és Matsui
Su ma ko (松井須磨子)2 kortársak vol tak, tel -
je sen más képp gon dol kod tak a japán szín ház -

ról, a nôk hely ze té rôl és sze re pé rôl a japán tár sa -
da lom ban, s egé szen el té rôen defini ál ták sa ját ma -
gu kat is. Sa da y ak ko, aki nek ne ve mel lett ma a
Ko–jien (広辞苑) en cik lo pé diá ban egy sze rûen a
„színész  nô” (joyu–女優) meg ha tá ro zást ta lál juk,3 gé -
sa ként kezd te pá lya fu tá sát, a „ré gi” Ja pán ér té keit
kép vi sel te – és so ha sem akart szí nész nô len ni. Nyu -
ga ton szer zett hír ne ve el le né re is csu pán az után
kez dett ma gá ra így te kin te ni, hogy túl ju tott kar -
rier je csú csán. Mat sui Su ma ko el len ben fiatal ko -
rá tól kezd ve tu da to san ké szült a szí né szi pá lyá ra.
Ô már a „mo dern” japán nô min tá ja, aki – no ha so -
sem járt Eu ró pá ban vagy Ame ri ká ban – egész mun -
kás sá ga so rán nyu ga ti tí pu sú, pro fesszio ná lis szí -
nész nô ként defini ál ta ma gát. A rá vo nat ko zó szó -
cikk így kezdô dik: „szí nész nô az új drá ma [ide jén]”
(shin ge ki joyu– 新劇女優).4 Sa da y ak ko és Su ma ko
mun kás sá gá nak vizs gá la ta ré vén lát ha tó vá te he tô
az út, me lyet a ha gyo má nyos japán szín ját szás tett
meg egy új, az eu ro cent ri kus te kin tet ál tal do mi -
nált kor szakba.

Ta nul má nyom ban egy idô ben és tér ben igen tá -
vo li kul tú rát vizs gá lok. A ke let- ázsiai for ma nyel vet
olyan ren de zôk in ter kul tu rá lis elôadá sai tet ték köz -

is mert té, mint Ni na ga wa Yu kio, Su zu ki Ta da shi,
Eu ge nio Bar ba, Pe ter Brook és Ari a ne Mno uch ki -
ne. Ez zel ar ra is rá mu tat tak, hogy e for ma nyelv „eu -
ro pa i zá lá sa” meg kér dô je lez he tet len ré sze szín há zi
je le nünk nek.5 A té ma tár gya lá sa so rán kiemelt
figyel met for dí tok ar ra, hogy a kortárs eu ró pai szín -
ház tu do mány (kü lö nö sen a ha zai szín ház tör té net-
í rás) nyel vén is ol va sott té nyek ne „ko lo nia li zál ják”6

a japán szín há zi kul tú ra ol va sa tát, mi több: épp e
két kul tu rá lis ol va sat vi szo nyá ra sze ret nék mi nél
pon to sab ban reflek tál ni.

Ja pán ban az 1868-as Mei ji- re stau rá ci ót kö ve tô
or szág nyi tá si prog ram szám ta lan kul tu rá lis változást
idé zett elô nem csak a sa ját(nak hitt), ha nem az ide -
gen(nek te kin tett) nyu ga ti mû vé szet rôl kiala kult
szem lé let mód ban is. A ke let- ázsiai or szág zárt szín -
há zi ha gyo má nyát ed dig is me ret len im pul zu sok
érték, ame lyek meg kér dô je lez ték a több száz éves
mû  fa jok ki zá ró la gos ér vé nyes sé gét, au to nó miá ját.
En nek ered mé nyei az új szín já ték tí pu sok – shin pa
(新派)7 és shin ge ki (新劇)8 – lét re ho zá sá ra irá nyuló
kí sér le tek, to váb bá azok nak a tár su la tok nak a meg -
ala ku lá sa, me lyek kül föl di kör út jaik al kal mával
„a Nyu gat elôtt” mu tat ták be az épp ál ta luk vál tozó
japán szín ját szást. Ezen in ter kul tu rá lis cse re ke res -
ke de lem egyik he te ro tó pi á ja Ka wa ka mi Oto jiro– (川
上音二郎) Ame ri ká ban és Eu ró pá ban is kö zönség -
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Az ide gen von zá sá ban
Sa da y ak ko és Mat sui Su ma ko szí né szi (ön)definí ci ó ja 

a nyu ga ti és a japán szín ház mû vé szet ben1

1 A ta nul mány a 2013-as OTDK-n má so dik he lye zést ért el, té ma ve ze tôk: Dr. ha bil. Kiss Gab riel la és Prof. Dr. Du ró Gyôzô.
2 A japán sze mély ne vek és sza vak megadá sa kor a nem zet kö zi leg hasz ná la tos Hep burn -á tí rást kö ve tem.
3広辞苑、第六版、岩波書店、2008. (Ko–jien, 6. kiadás, Iwa na mi Sho ten, 2008.), „川上貞奴.
4広辞苑, i.m., „松井須磨子”
5 Vö. Pat ri ce PA VIS: „In ter cul tu ral the at re to day (2010)”, Forum Mo der nes The a ter, Mün chen, Band 25/1, 5–15.
6 A ko lo nia li zá ció fo gal mát át vitt ér te lem ben, pon to sab ban az in ter kul tu rá lis cse re áb rá zo lá sá ra hasz ná lom, hi szen

1945-ig ide gen ha ta lom ka to nái nem lép tek Ja pán te rü le té re, így a szó szo ros ér tel mé ben nem be szél he tünk gyar ma -
to sí tás ról.

7 A shin pa (új is ko la) a XIX-XX. szá zad for du ló ján kiala kult mo dern ka bu ki, mely re for mo kat akart hoz ni a ha gyo má nyos
ka bu ki szín ját szás ba. Az új irány azon ban nem tért el lé nye ge sen a ré gi tôl, és ezért ha mar el is tûnt.

8 A shin ge ki (új drá ma) a XX. szá zad ele jén kiala kult szín há zi moz ga lom, mely fô ként az eu ró pai na tu ra liz must ho no sí tot -
ta meg Ja pán ban.

19 Az „ide gen he te ro tó pi á já nak” fo u cault -i ih le té sû fo gal má hoz lásd Eri ka FIS CHER- LICH TE: „In sze nie rung des Frem den. Zur
(De-) Konst ruk ti on se mi o tis cher Sy ste me” In: UÔ. (szerk.): The a te rA vant gar de, Tü bin gen–Ba sel, Fran cke, 1995, 156–173.

10 FIS CHER- LICH TE, The a ter… i. m., 173.
11 FIS CHER- LICH TE, The a ter… i. m., 179.
12 Ina KER NER: Post ko lo ni a le The o rien. Ham burg, Ju ni us Ver lag, 2012. 126. Vö. Bo ris BU DEN: „Kul tú rák köz ti for dí tás”, Lettre,

2003. 51. [Ka rá di Éva ford.]
13 „Drá má ról és ope rá ról: A japán drá mák el sô be mu ta tó ja”, San Fran cis co Chro nic le, 1899. jú nius 19. idé zi: Les ley DOWNER:

Ma dame Sa da y ak ko, Pol mont, Re view, 2003, 107.
14 IHA RA Sei sen: „Su ma ko no shi wa ku–zen no ki ro ku” [Su ma ko ha lá la egy egye dül ál ló fel jegy zé sen], On na no se kai 5, no. 2

(1919 feb ruár) idé zi: KA NO Ay a ko: Ac ting Li ke a Wo man in Mo dern Ja pan, New York, Pal gra ve, 2001, 131.
15 Vö. Pat ri ce PA VIS: Elô a dá se lem zés, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2003, 59. és KISS Gab riel la: „Ho gyan tes te sül meg a szí nész

tes te? Gon do la tok egy kulcsfigu ra gyá va sá gá ról és a sze rep kör szín há zi em lé ke ze té rôl”, He li kon, 2011/1–2, 157–182.
16 Vö. Sa da y ak ko sza vai val: „Leg ke se rûbb él mé nyeink Ame ri ká ban vol tak. Tá jé ko zat la nok vol tunk a me ne dzse lés te rén, és

nem tud tuk, mi lyen jel le gû da ra bok fe lel né nek meg az ame ri kai íz lés nek. […] Os to bák vol tunk, mi kor egy olyan klasszikus 
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szé ben iro dal mi at lan” szín ház „erô sza kos mó don
az ef fek tu sai val [ki vál tott] ha tá sá ra”,26 mint az ún.
nyel vi for du lat szín há zi alap do ku men tu mai nak
író ja, An to nin Ar taud:

Mert nem csak szó be li kul tú ra van, ha nem van
a gesz tu sok ból ál ló kul tú ra is. Más nyelv is van
a vi lá gon, mint a mi nyu ga ti nyel vünk, amely
le mez te le ní ti, ki szik kaszt ja a gon do la to kat, s a
ke le ti ki fe je zés mó dok kal el len tét ben tét len ál -
la po tuk ban mu tat ja be ôket, ahe lyett hogy köz -
ben ter mé sze tes kép zet tár sí tá sok egész rend sze -
rét hoz ná moz gás ba.27

Más szem pont ból iz gal mas Sa da y ak kó nak a Pil lan -
gó kis asszony lét re jöt té ben be töl tött sze re pe. Puc ci -
ni ugyanis egy fe lôl az au ten ti kus japán nép ze ne te -
rü le tén vég zett ku ta tá so kat, más fe lôl a mi lá nói ven -
dég já ték ha tá sá ra nem csak a ko to- ze nét,28 ha nem
az Eu ró pa-szer te is mert té vált japán „sztár” hal dok -
lás je le ne tét is beépí tet te ké szü lô ope rá já ba, mi több:
ál lí tó lag a be mu ta tó cím sze rep lô alak ja is min tául
vet te Sa da y ak ko egyik sze re pét.29 Ez a tör té net is
iga zol ja ta nul má nyom azon té zi sét, mely sze rint a
(Sa da y ak ko sztár sá gá ra mind job ban épí tô) Ka wa -
ka mi- tár su lat nak je len tôs sze re pe volt ama szte reo -
tí pia ként funk cio ná ló vi zuá lis és akusz ti kai je lek
kiala ku lá sá ban (cse resz nye vi rág, tea há zak, bam bu -
szok, a Fu ji, le gye zôk és pa pír er nyôk stb.30), me -
lyek ré vén a lá tot ta kat és hal lot ta kat – ko lo nia li -
zált sá guk nál fog va – „tá vol-ke le ti nek” azo no sít juk,

s ame lyek még ma is meg te rem tik a meg fe le lô mi -
liôt pél dául a Miss Sai gon be mu ta tá sa kor.

Sa da y ak ko azon ban a legis mer tebb ha tást Ed -
ward Gor don Cra i gre tet te, aki azon ban csak 1900-
ban, a Ka wa ka mi- tár su lat lon do ni fel lé pé sei egyi -
kén ta lál ko zott a ke let- ázsiai szín ház zal,31 s ez ih -
let te a Co ro net szín pa dán be mu ta tott The Mas que
of Lo ve (A sze re lem ál arc já té ka) „abszt ra hált szín pa -
di vi lá gát”.32 Cra i get te hát az nyû göz te le a japán
szí né szek at le ti kus moz gá sá ban, il let ve ab ban,
ahogy a moz du la tai kat és gesz tu sai kat felépí tik,33

ami rôl évek kel ké sôbb Mno uch ki ne így írt:

Ázsiá ból szár ma zik, ami a szín ház ban egye dül -
ál ló, az örök me ta fo ra, amit a szí nész te remt
meg. […] Ázsiá ban a dol gok ban, a gesz tu sok -
ban olyan szép sé get, olyan egy sze rû ün ne pé -
lyes sé get ta lál tam, amit vé le mé nyem sze rint a
szín ház nem nél kü löz het. Ázsiá ban min den cse -
le ke det fo lya ma tos for ma li zá ció nak van alá vet -
ve. […] Az ázsiai szín há zi for má kat azért tet tük
mun kánk kiin du lá si alap já vá, mert ma ga a szín -
há zi for ma is on nan ered.34

A (szí né szi) test sze mi o ti zál ha tó sá gá val össze füg gô
ilye tén ta pasz ta la tok lesz nek alap ve tô fon tos sá gúak
az über ma ri o nett -el mé let meg szü le té se kor, amely
köz tu dot tan azon a be lá tá son ala pul, hogy, mi vel
a „szí nészt az ér ze lem bir tok ba ve szi, s ked ve sze -
rint ra gad ja a tes tét ide-o da, […] az em be ri test ter -
mé sze té nél fog va al kal mat lan rá, hogy a mû vé szet
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vé tel vá gyá tól mo ti vált tár su lat az elôadá sok idôtar -
ta mát lé nye ge sen le rö vi dí tet te, és to váb bi lát vány -
ele me ket épí tett be a né zôk szó ra koz ta tá sá ra. Oto -
jiro– emel lett ked venc ka bu ki da rab jai nak leg hí re -
sebb je le ne tei bôl ál lí tot ta össze az új re per toárt.17

A tra di cio ná lis japán for ma nyelv két té nye zô ré -
vén kez dett pár be szé det a Nyu gat tal. Az eu ro cent -
ri kus né zôi te kin tet egy rész rôl sa ját já nak érez het -
te a japán elôadás erôs vi zuá lis ha tás me cha niz mu -
sait, más rész rôl a rö vi debb elôadás idô és a fe sze -
sebb rit mus el hi tet te a né zôk kel, hogy a nyu ga ti
dra ma tur giá nak meg fe le lô drá mai struk tú rát lát -
nak.18 Ez a pár be széd ara tott egyér tel mû si kert
1900. jú nius 29. és no vem ber 3. kö zött a pá ri zsi
vi lág kiál lí tá son, ahol a szá zad for du ló eu ró pai kö -
zön sé gé nek elô ször nyílt le he tô sé ge rá cso dál koz ni
az ide gen kul tú rá kat mo del lá ló teát rá lis ak ti vi tá sok
ele mei re, s amely „vi lág szín há zi fesz ti vál ként” ed -
dig so ha nem lá tott pro fesszio na liz mus sal irá nyí -
tot ta a figyel met az Ide gen meg le pe tés sze rû sé gé re.

A Pá rizs ban na pon ta két szer is be mu ta tott, au -
gusz tus 29-én pe dig az Ely sée Pa lo tá ban is elôadott
pro duk ciók si ke ré nek tit ka ak kor már egyér tel mû
volt: úgy és azért vol tak ké pe sek mintegy to vább
szí ta ni „az eg zo ti kum irán ti csil la pít ha tat lan ér dek -
lô dést és vá gyó dást, [mert] mindeköz ben könnyen
fo gyaszt ha tó vá tet ték azt.”19 Ezért nem cso da, hogy
a pá ri zsi lá to ga tás vé gén a tár su lat már azért tért
vissza Ja pán ba, hogy elô ké szít se eu ró pai tur né ját,
mely re 1901 és 1902 nya ra kö zött ke rült sor. A turné
so rán Lon don, Glas gow, Pá rizs, Ber lin, Bécs, Prága,
Zág ráb, Bu da pest, Te mes vár, Bu ka rest, Szent pé ter -
vár, Mi lá nó, Mad rid és Li sza bon kö zön sé ge (így

olyan je les sze mé lyi sé gek is, mint Vik tó ria ki rálynô,
Fe renc Jó zsef, II. Mik lós cár, Puc ci ni és Cra ig) azo -
no sít hat ta „ja pán ként” a nyu ga ti íz lés hez és el vá rá -
sok hoz al kal maz ko dott szín há zi at mosz fé rát.

I.1. A Ka wa ka mi- tár su lat ha tá sa Nyu ga ton

ü net ér té kû és ké sôbb elem zen dô tény, hogy
a leg több nyu ga ti mû vészt nem a Ka wa ka mi-
 tár su lat, ha nem az in ter kul tu rá lis cse re össze -

tett me cha niz mu sait mintegy meg tes te sí tô Sa da y -
ak ko meg je le né se és tán ca ih let te meg.20 „[Sa da y -
ak ko] mû vé sze te ma gá ban rej tet te a tánc és a drá -
ma fú zió já nak le he tô sé gét.”21 Az egyik hí res, A gé sa
és a lo vag cí mû elôadás ban be mu ta tott tán cot Eu -
ró pa ab ban a tör té ne ti szi tuá ció ban lát hat ta, ami -
kor az eu ró pai szín há zi kul tú ra figyel me a (szí né -
szi) test jel lé és nyelv vé vál toz tat ha tó sá gá nak sok -
fé le sé gé re irá nyult. Vagyis a fiatal Isa do ra Dun can
és Ruth St. De nis épp ak kor vol tak ta núi a Ka wa -
ka mi- tár su lat fel lé pé sei nek a vi lág kiál lí tá son (még -
pe dig Loïe Ful ler, a mo dern tánc és a szín pa di vi -
lá gí tás tech ni ka egyik út tö rô jé nek er re a cél ra épült
szín há zá ban), ami kor „az avant gárd szín pa di kul -
tú ra a test szín pa di nyel vét hasz nál ta le gá li san a
ver bá lis he lyett”.22 A gé sa és a lo vag cí mû drá má -
ban be mu ta tott hat tánc mo tí vu ma azért tér vissza
St. De nis Rad há já ban,23 Dun can azért te kint mo -
dell ként Sa da y ak kó ra,24 a Szer pen tin-tánc megal -
ko tó ját, Ful lert pe dig azért ih le ti hí res Pil lan gó tán -
cá ra, mert a test ener ge ti kus és sze mio ti kai kon -
cep ció já nak25 tra di cio ná lis vi szo nyát új ra tán co ló
nôk ugyanolyan ér zé ke nyek vol tak a „tel jes egé -

T

1 da rab bal lép tünk fel az ame ri kai kö zön ség elôtt, mint a Ku no he. Ezt sen ki nem ért he ti, ha nin cse nek is me re tei a mi japán
tör té nel münk rôl.” NO GU CHI Yo ne: „Sa da Yac co”, Dra ma tic Mir ror, 1906. feb ruár 17.

17 Les ley DOW NER: Ma dame Sa da y ak ko, Pol mont Re view, 2003, 102–105.
18 A lát vá nyos szce no gráfiai megol dá sok a Por te St. Mar tin szín pa di trük kök bôl összeál lí tott pro duk ciói ra ren de zô ként

felfigye lô Mol nár György kép ze le tét is iz gat ták egy ideig. CZÉK MÁNY An na: „Élet szín ház – Mol nár György lát vá nyos sá gai”
In: IM RE Zol tán (szerk): Al ter na tív szín ház tör té ne tek, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2008. 90–104.

19 N. KO VÁCS Tí mea: „A pri mi tív: a meg ta lált és ki ta lált ide gen”, Lett re, 2008. 71.
20 Pi cas so és Ot to Mül ler is fes tett ró la pla ká tot, mely a tár su lat fel lé pé sét hir det te (3., 4. kép). Emel lett több eu ró pai kép -

zô mû vész – köz tük Wil liam Ni chol son, Ta vik Fran ti sek Si mon, Ru pert Bunny – vit te vá szon ra a szí nész nô alak ját (5.,
6., 7., 8. kép), va la mint Ro din szob rot akart for máz ni ró la, de ez a vál lal ko zás meg hiú sult. A tár su lat eu ró pai kör út ja so -
rán 1902. feb ruár 22. és 28. kö zött Bu da pest re is el lá to ga tott, s nyolc al ka lom mal lé pett fel az Urá nia szín pa dán. Több
cikk je lent meg ek kor Sa da y ak kó ról és a japán szín ház sa já tos sá gai ról a saj tó ban. Ha zai mû vé szeink kö zül Jan tyik Má -
tyás volt az egyik, akit le nyû gö zött a japán szép ség, s egy kis mé re tû olaj fest ményt al ko tott ró la (9. kép). (Utób bi hoz ld.
„Lá to ga tás Sza da Yak kó nál”, Va sár na pi Új ság, 1902. már cius 9.)

21 Shel ley C. BERG: „Sa da Yac co: The Ame ri can To ur, 1899–1900”, Dan ce Chro nic le, Vol. 16. No. 2 (1993), 148.
22 JÁK FAL VI Mag dol na: Avant gárd-szín ház-po li ti ka, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2006, 33.
23 De bo rah JO WITT: Ti me and the dan cing image, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1989, 129.
24 Al lan Ross MAC DO U GALL: Isa do ra: A Re vo lu ti o na ry in Art and Lo ve, New York, Tho mas Nel son and Sons, 1960, 59.
25 Eri ka FIS CHER- LICH TE: A per for ma ti vi tás esz té i ká ja, Bu da pest, Ba las si, 2009, 106–129.

26 Die Neue Runds chau, 1902/1. 112.
27 An to nin AR TAUD: „Le ve lek a nyelv rôl”. In: UÔ.: A kö nyör te len szín ház, Bp., Gon do lat Kiadó, 1985, 168. [Bet len Já nos ford.]
28 A ko to tra di cio ná lis japán pen ge tôs hang szer, a japán szín há zi ha gyo mány meg szo kott kí sé rô hang sze re.
29 Ld. bô veb ben: Ar thur GROSS: „Ci o- Ci o- San and Sa da y ak ko: Ja pa ne se Mu sic- The a ter in Ma da ma But terfly”, Mo nu men ta

Nip po ni ca, Vol. 54, No. 1 (Spring, 1999), 41–73. Ma gyaror szá gon 1906-ban mu tat ták be az ope rát, Puc ci ni je len lé té ben.
Igaz, a da rab nem volt tel je sen is me ret len a ma gyar kö zön ség szá má ra, ugyanis a Be las co- fé le pró zai vál to za tot, mely az
ope ra szö veg köny vé nek alap ját ké pe zi, már 1901-ben be mu tat ták a Víg szín ház ban, Pál may Il ká val a fô sze rep ben. Pál -
may (10. kép), aki már ko ráb ban ta lál ko zott Sa da y ak kó val, s ta nult tô le né hány tán cot, kosz tüm jét is a japán szí nész nô
ru há já nak min tá já ra ké szít tet te el. Vö. „Pál may Ilka mint Pil lan gó kis asszony”, Va sár na pi Új ság, 1901. ok tó ber 27.

30 Ez irá nyú ku ta tá sait fog lal ta össze Dé nes Mir jam 2012. már cius 3-án, a II I. „Kö zel, s Tá vol” orien ta lisz ti ka kon fe ren -
cián tartott elôadá sá ban („Ja pán meg je le né se a ma gyar szín pa do kon a 20. szá zad ele jén”). Az elôadás írott vál to za ta meg -
je le nés alatt áll.

31 Sang- Ky ong LEE: „Ed ward Gor don Cra ig and Ja pa ne se The at re”, Asi an The at re Jo ur nal, 2000/fall, 216.
32 En nek az elôadás nak a ze ne volt az egyik köz pon ti mo tí vu ma, mely fel füg gesz tet te a rea liz must, „s a szín pa di vi lág abszt -

ra há lá sát kí nál ta”. Emel lett Cra ig a szí né szek moz gá sát ma te ma ti kai pon tos ság gal ter vez te meg. „A pro duk ció te hát a geo -
met riai abszt rak ció át fo gó meg va ló sí tá sá ra, il let ve a (Cra ig el gon do lá sa sze rint) ál ta la imp li kált egye te mes har mó nia és
szim bo li kus ság »sej te té sé re« tö re ke dett, s a né zô felada tául nem is annyi ra an nak megér té sét, mint in kább a megér zé sét
szán ta.” KÉ KE SI KUN Ár pád: A ren de zés szín há za, Bu da pest, Osiris Kiadó, 2007, 96, 98.

33 Jo seph L. AN DER SON: En ter a Sa mu rai: Ka wa ka mi Oto ji ro and Ja pa ne se The at re in the West, Whe at mark, 2011, 511.
34 Ari a ne MNO UCH KI NE: „A szín ház ke le ten van”. In: JÁK FAL VI Mag dol na (szerk.): Szín há zi an to ló gia – XX. szá zad, Bu da pest,

Ba las si Kiadó, 2000, 202–204. [Kap pa nyos And rás ford.]
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Szín ház nyi tó da rab ja, A vi lág kö rül, mely Ju les Ver -
ne 80 nap alatt a Föld kö rül cí mû re gé nyé nek cse -
lek mé nyé rôl min táz va, ám „sa ját” (ke le ti) szem -
szög bôl mu tat ta be a tár su lat ame ri kai és eu ró pai
ka land jait. A szín pa di szö veg japán vál to za ta Ver -
ne re gé nyé nek for dí tá sán ala pult, ám a tár su lat so -
kat vál toz ta tott a tör té ne ten. A cím ben 80 nap he -
lyett 70 sze re pelt, je lez ve rész ben a köz le ke dés fej -
lô dé sét 1872 és 1910 kö zött, fô ként azon ban frics -
ka ként hang sú lyoz va, hogy a ja pá nok „le pi pál ják”
az eu ró paia kat. Az ere de ti re génnyel el len tét ben
nem Phi le as Fogg, ha nem Fu ku ha ra Ta keo in dul
út nak, hogy im már 70 nap alatt ér jen Osza ká ból
Osza ká ba. Mi köz ben Ver ne hô se az út de re kán Yo -
ko  ha má ban egy japán elôadást te kin tett meg, a ki -
in du lá si pont és a vég cél – Lon don – pe dig ma gát
a „ci vi li zá ciót” jel ké pez te, Oto jiro– átira tá ban az út
fe lén a sze rep lôk Lon don ba mint út juk egy szerû
ál lo má sá ra ér kez nek. Itt ôk is egy szí ni elôadást lát -
nak, mely azon ban to vább ra is japán pro duk ció:
Lon don ra ez eset ben te hát úgy kell te kin te nünk,
mint a Mu su me Do–jo–ji cí mû ka bu ki- da rab elôadásá -
hoz42 meg fe le lô szín pad ra. Az te hát, hogy a 80 nap
alatt a Föld kö rül ben Ver ne ál tal leírt (se nem kabu -
 ki, se nem shin pa, ha nem) ak ro ba ti kus pro dukció
kul tu rá lis po zí ció já nak koor di ná táit egy tra di cio -
ná lis szín já ték tí pus au ten ti kus, de lon do ni szín re -
vi te le moz dít ja el, „meg for dít ja” az eu ro cent ri kus és
ko lo ni zá ciós szem lé le tet: egy Ja pán-köz pon tú vi ág
je le nik meg, ami egyér tel mûen utal az or szág nagy -
ha ta lom ként és gyar ma to sí tó ként va ló fel lé pé sé re.43

Legalább ennyi re je len tôs vál toz ta tás, hogy a
japán ver zió ból hiány zik a fô hôs és az in diai her -
ceg nô ro man ti kus kap cso la ta. Mi vel az ez eset ben
meg men tett hölgy japán, akit gyer mek ko rá ban el -
ra bol tak szü lei tôl, egyér tel mû vé vá lik, hogy meg -
men tô és meg men tett kap cso la ta egy éle ten át csu -
pán a há lá ra (on 恩) és a (meg men tô irán ti) kö te -
les ség re (gi ri義理) épül het.44 Igen jel leg ze tes a sze -
rep osz tás ban esz kö zölt csa var is. Sa da y ak ko két
sze re pet vitt szín re: ô ját szot ta Fu ku ha ra Ta ke ót,

va la mint ô ala kí tot ta a Mu su me Do–jo–ji tán cos nô jét
is. Vagyis nyi tó elôadá suk ban nem csak on na ga tá -
kat (女形) nem al kal maz tak,45 ha nem még a férfi
fô sze re pet is nô re osz tot ták, rá mu tat va ez zel mind
a szín ház, mind az elôadás pa ra dig ma vál tó stá tu -
szá ra. Mi vel ek kor már nem szá mí tott újí tás nak,
hogy nô sze re pel a szín pa don, Oto jiro– iro ni kus
frics kát al kal maz: egy rész rôl a meg szo kot tól el té rô
szem szög bôl hoz za já ték ba az on na ga ta ha gyo -
mányt, más rész rôl ar ra irá nyít ja a figyel met, hogy
egy gé sá ból lett szí nész nô mi ként vi szi szín re egy
hím ne mû dra ma ti kus alak férfias sá gát és egy nô -
ne mû dra ma ti kus alak nôies sé gét. Sa da y ak ko
visszaem lé ke zé sei bôl tud juk, hogy férfiként ma ga -
sí tot tak alak ján, és sok prob lé mát oko zott ne ki a
nyu ga ti férfiru ha vi se lé se, il let ve hang já nak el mé -
lyí té se, mely ezál tal túl halk ká vált, s ne he zen le -
he tett ér te ni a hát só so rok ban.46 Oto jiro– ren de zé se
te hát a szín pa di alak azo no sí tá sá nak azt a mi me ti -
kus mód ját mu tat ja fel, amely a szo ci o kul tu rá lis
szte reo tí piák felis me ré sén ala pul. Ugyanak kor a
tör té net ben (az erôs po li ti kai töl tet mel lett) meg je -
len tek ro man ti kus, ám nem sze rel mi ké pek, és he -
lyet kap tak a ha gyo má nyos japán ér té kek és az újí -
tás ra va ló tö rek vés is.

A vi lág kö rül tö ké le te sen mo del lál ja a ke le ti és
nyu ga ti vi lág er re az idô szak ra jel lem zô am bi va lens
vi szo nyát. Egy rész rôl vi szont lát juk azt a sa já to san
japán adap tá ciós tech ni kát, amely át ve szi más kultú -
rák bi zo nyos ele meit, s mér ce ként te kint ve rá juk,
rend kí vül gyor san „ja pa ni zál ja” azo kat. Ily mó don
az Eu ró pá ban im már meg ke rül he tet len né vá ló rea -
lis ta já ték pa ra dig ma min tát adott a japán szín ját -
szás nak, s ezen az elôadá son is a dra ma ti kus figura
ne mé nek meg fe le lôen osz tot ták ki a sze re pe ket. Ám
nem vé let len, hogy ez alól épp a fô sze rep lô volt ki -
vé tel, hi szen ez a fo lya ma to san ta bu kat dön tö ge tô
(az eu ró pai ro man ti ká ból jól is mert) bul vár na tu ra -
lis ta ren de zôi me cha niz mus szo ro san össze függ az -
zal a sztár csi ná lás sal, amely a si ker re cept jei alapján
hasz nál ta fel Sa da y ak ko vir tuo zi tá sát és ka riz má -
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anya gául szol gál jon.”35 Így az avant gárd ren de zô
ép pen azo kat a megol dá so kat uta sít ja el, ame lyek -
kel Oto jiro– meg pró bál ta kö ze lebb hoz ni a japán
elôadá so kat a nyu ga ti kö zön ség szá má ra, és ép pen
azo kat a mo men tu mo kat ér té ke li, ame lyek tôl a tár -
su lat – az elôadá sok él vez he tô sé gét nö ve len dô –
igye ke zett meg fosz ta ni pro duk cióit.

Pél dául ab ban, aho gyan Cra ig bí rál ta Sa da y ak -
ko hí res és Eu ró pa-szer te si ke res ha lál je le ne tét, nem
is az eluta sí tás, mint in kább az ér ve lés az iz gal mas:
vé le mé nye sze rint ugyanis ez a ha lál a japán ha gyo -
má nyok kal szem ben túl ter mé sze tes, s át vet te az eu -
ró pai na tu ra liz mus vo ná sait.36 Kö vet ke zés képp
nem ma gát Sa da y ak kót, ha nem Sa da y ak ko nô ként
va ló sze re pel te té sét mi nô sí ti az a ki je len té se, mely
sze rint „meg je le né se fáj dal ma san rossz ha tás sal van
Ja pán ra és szín há zá ra egyaránt.”37 Hi szen („mi vel
so ha nem ta lá lunk job bat a mû vé szet szá má ra, mint
azt a »pri mi tív mód szert«, ame lyet egy nem zet a
ter mé szet tôl ta nult meg”38) mindez ma gá ban hor -
doz za an nak ve szé lyét, hogy Ja pán ban – mi ként
ko ráb ban Eu ró pá ban is – fel bo rul a megelô zô ko -
rok rend je,39 ami el len ke zik a ter mé szet tel.40

Cra ig sze rint a maszk „mû vi sé ge” az egyet len,
ami ki tud ja fe jez ni a köl tôi szel le met, mert az hal -
ha tat lan, míg a „ter mé szet ad ta, hús vér” szí nész
nem az. E té zis legalább annyi ra jel zi sa ját el foj tott
vá gyait, el vá rá sait és fé lel meit, mint amennyi re ta -
nús ko dik a japán kul tú ra Nyu gat tól va ló ide gen -
sé gé rôl. Bár Cra ig e kul tú rát so ha nem lát ta au ten -
ti kus for má já ban, mégis sa ját el kép ze lé sei nek pro -
jek ciós fe lü le te ként hasz nál ta fel. Ez ter mé sze te sen
nem mond el lent an nak, hogy ezek a ki ve tí té sek és
ter mé keny fél reér té sek olyan ren de zôi nyel vek
kiala ku lá sá hoz ve zet het tek, ame lyek (cra i gi, brech -
ti) for ma ká non ként defini ál hat ták ma gu kat.

I.2. A Ka wa ka mi- tár su lat ha tá sa Ja pán ban

z ol va só kö zön ség nek szó ló iro da lom ként
Shakes peare már az or szág nyi tást kö ve tôen is -
mert té vált Ja pán ban. Oto jiro– azon ban szín -

pa di szö veg ként is meg akar ta is mer tet ni a japán
kö zön ség gel az eu ró pai szín pa do kon ját szott
klasszi ku so kat. Így mu tat ta be el sô ként az Othel lót
1903. feb ruár 11-én, Osza ká ban. Ez az elôadás a
japán Shakes peare-ját szás nak ab ba a kor sza ká ba
il lesz ke dik, mely A ve len cei kal már 1885-ös ka bu -
ki- stí lu sú be mu ta tó já val kez dô dött, s amely a ko -
ra be li szín ház adap tá ciós stra té giái nak meg fe le lôen
fer dí té sek nek is mi nô sít he tô for dí tá sok ré vén iga -
zí tot ta a leen dô kö zön ség nyel vé hez és kul tú rá já -
hoz a mû kon tex tu sát (a tör té ne tet meg tar tot ták,
de más ne vek kel és hely szí nek kel ad ták elô41). De
Oto jiro– elôadá sa nem ezért, ha nem Sa da y ak ko sze -
re pel te té se miatt ha tott az új don ság ere jé vel, fér je
rá be szé lé sé re ugyanis ô ját szot ta Des de mo nát.

Ez a dön tés óriá si fel boly du lást oko zott, hi szen
egy 1629 óta ér vény ben lé vô tör vény szi go rúan til -
tot ta a nôk szín ház ban va ló sze rep lé sét. A kö zön -
sé get azon ban le nyû göz te e nyílt sza bály sér tés, s a
si ker nyo mán a Ham let és a Ró meó és Jú lia kö vet te
az Othel lót, im már a tör té nel mi rea lis ta já ték mód
je gyé ben, a dra ma ti kus tér és idô re fe ren ci á lis ol -
va sa tát szem elôtt tart va. A nyu ga ti öl tö zé kek japán
szín pa don va ló meg je le né se is mét cso dá la tot vál -
tott ki a né zôk bôl. En nek a fo lya mat nak volt az
egyik fon tos ál lo má sa a Csá szá ri Szín ház (帝国劇
場) 1910-es meg nyi tá sa, amely ben a tér kon cep ció
kiala kí tá sa már egy XIX. szá za di eu ró pai szín ház
ku kucs ká ló szín pa dát vet te ala pul.

A Ja pán ban zaj ló in ter kul tu rá lis cse ré nek ezt a
Ka wa ka mi ra jel lem zô mód ját mo del lál ja a Csá szári

35 Ed ward G. CRA IG: „A szí nész és az über ma ri o nett”, Szín ház, 1994/9., 34–45.
36 Ed ward G. CRA IG: „Sa da Yac co”, The The at re Ad van cing, Lon don, Con stab le, 1921, 261. skk.
37 CRA IG: „Sa da…”, i.m., 262.
38 CRA IG: „Sa da…”, i.m., 262.
39 CRA IG: „Sa da…”, i.m., 262–263.
40 Úgy tû nik, a ter mé szet még min dig a ré gi utat ta lál ja a leg jobb út nak az al ko tás ra. Pon to san ugyanazok kal a mód sze rek -

kel éri el ered mé nyeit már év mil liók óta. […] Az a mû vész, aki a ter mé szet e tör vé nyét kö ve ti, nem té ved het el túl sá go -
san. […] Ke le ten év szá za do kon át ér tet ték, hogy a férfi el me [mas cu li ne mind] az, amely al kal mas szín pa di elôadá sok
meg va ló sí tá sá ra. A szí nész ma ra dék ta la nul el sa já tí tot ta a lec két és haj lan dó volt el rej te ni sze mé lyét és sze mé lyi sé gét a
maszk és az öl tö zet mö gött, s meg ta nul ta ér té kel ni en nek ered mé nyét. (CRA IG: „Sa da …”, i.m., 265.)

41 TO Y O DA Mi no ru: Shakes peare in Ja pan: A Hi sto ri cal Sur vey, To kyo, Iwa na mi, 1940, 154. – A tör té ne tet Ke let-Ázsiá ba, a
japán–kí nai há bo rú ide jé re ül tet ték át, ahol Taj van tes te sí tet te meg Cip rust. A ja pá nok Othel lo mór vol tá nak prob le ma -
ti ká já val nem tud tak azo no sul ni, így azt a cím sze rep lô – a japán elôadás ban Mu ro Wa shiro–  – ala csony szár ma zá sá nak sú -
lya vál tot ta ki. A fel ka pasz ko dott had ve zér egy gaz dag sza mu ráj csa lád lá nyát, To mo nét (Des de mo na) ve szi fe le sé gül. Az
átala kí tás sal a japán tár sa dal mi hie rar chia meg me re ve dé sé re reflek tál tak.

42 Ld. bô veb ben: KA NO Ay a ko: Ac ting Li ke a Wo man in Mo dern Ja pan, New York, Pal gra ve, 2001, 95–104.
43 A japán–kí nai (1894–1895) és a japán–orosz (1904–1905) há bo rút kö ve tôen a ke let- ázsiai or szág nagy ha ta lom má vált,

s 1909-ben gyar ma to sí tot ta Ko reát.
44 KA NO, i.m., 101.
45 Nôi sze re pe ket ját szó férfi szí nész. A ka bu kit ját szó nôk pros ti tuá ló dá sa miatt 1629-ben a so gu ná tus be til tot ta az on na-

 ka bu kit (女歌舞伎, nô i- ka bu ki). Ek kor ke rült elô tér be a wa ka shu- ka bu ki (若衆歌舞伎, fiatal fiúk ál tal ját szott ka bu ki),
de a ho mo sze xua li tás meg nö ve ke dé se miatt ezt is be til tot ták 1652-ben. Et tôl fog va csak fel nôtt férfiak sze re pel het tek az
elôadá sok ban, így ala kult ki a yaro–-ka bu ki (野郎歌舞伎, „fel nôtt férfi-ka bu ki”).

46 KA NO, i.m., 102.
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vi lá gá ból ered, s szám ta lan va riá ció ja kö zül nem
mindegyik ben sze re pel a gé sa kí gyó vá ala ku lá sá -
nak je le ne te. Fel te he tôen egy, a nyu ga ti kö zön ség -
nek „hi he tôbb” tör té ne tet kí ván tak be mu tat ni, s a
sze re lem fél tés szo ciál pszi cho ló giai mo ti vá ció ja
okán adap tál ták azt a va riá ciót, amely ben a dra ma -
ti kus alak (a fiatal lány) in di vi duum ként je le nik
meg, s kü lön bö zô tán cok be mu ta tá sá val (vagyis
csel lel) jut be a bol dog sá got ígé rô, ám bol dog ta lan -
sá got rej tô temp lom ba.

A gé sa és a lo vag elôadá sai ról fenn ma radt há rom
fény ké pen54 jól megfigyel he tô ek a szce no gráfia
egyes rész le tei, il let ve az a tény, hogy a szín pa di
ala kok azo no sí tá sát a ka bu ki kon ven ciói ha tá roz -
ták meg. Az el sô ké pen az ere de ti Sa y a a te je le net -
nél is hasz nált hát tér je le nik meg a szín pa don. Cse -
resz nye vi rá gok kal és tea há zak kal tar kí tott ut ca kép
lát ha tó a szín pad hát só fa lán, mely elôtt Na go ya és
Ban za e mon épp harc ra ké szül nek. Bal ról a har ma -
dik alak Sa da y ak ko Kat su ra gi sze re pé ben. Dí szes
ki mo nó já ról és ma ga sí tott tal pú fa pa pu csá ról
(vagyis a kon ven ciók is me re té ben) gé sa ként azo -
no sít hat juk. A kép bal szé lén Oto jiro– lát ha tó mint
Na go ya, bam busz rost ka lap pal a fe jén, fecs ke-min -
tás ki mo nó ban, mely a sze rep lô ha gyo má nyos vi -
se le te a Sa y a a te je le net sor ban. A má sik fény ké pen
már egy budd his ta temp lom be já ra ta lát ha tó a hát -
tér vász non. Az elô tér ben azt a pil la na tot örö kí tették
meg, mi kor Kat su ra gi tán cai val pró bál ja le nyû göz -
ni a szer ze te se ket, hogy been ged jék a temp lomba.

Hoz tak Kat su ra gi nak egy fur csa fej díszt a nó-
 tán choz,55 a si sak ha son lí tott a dó zse-ka lap töl -
csér alak já ra, és kü lön bö zô szí nes fáty lak dí szí -
tet ték, ame lyek kö rü löt te ka va rog tak. A tánc
zené je kö rül be lül ezer éves, és er re Kat su ra gi tö -
ké le te sen tán colt, kü lön le ges arc hai kus gesz tu -

sok kal és a szél ben rin gó haj lé kony nád moz gá -
sát idéz ve. A lá ba fô leg ak kor moz dult, mi kor
így rin gott, és nem két ség, hogy ez zel ke rül te el,
hogy rá lép jen a ki mo nó já ra, ami be borí tot ta ôt
és kar csú alak ja kö rül a föl det is. Táncá nak nagy
ré sze olyan volt akár a spa nyol flamen co: mi kor
egy pon ton állt a hul lám zó fáty lak úgy fod ro -
zód tak kö rü löt te, mint az ál lan dóan el foj tott
szen ve dély re me gé se; de a kü lö nö sen ér zé ki an -
da lúz jel lem hiány zott a ke cses kis japán ba bá -
ból, az ô tö ké le tes sé ge egy tel je sen más és még
kifino mul tabb mi nô sé get adott. Miu tán be fe jez -
te a klasszi kus nó- tán cot, ra gasz ko dott hozzá,
hogy a szer ze te sek kô vel do bál ják meg a cse -
resz nye fát, hogy le hull ja nak a vi rá gok, s ezek -
bôl lab dát csi nált, majd ez zel fut ko sott kör be,
mint a far ká val ját szó ci ca. Majd cse resz nye vi -
rág-mo tí vum mal dí szí tett le gye zô jé vel el jár ta a
cse resz nye vi rág zás tán cot, amit a Kap po re vagyis
rizs ara tó tánc kö ve tett. Utób bi a gyûj tés és a köte -
ge lés moz za na tait imi tál ta. A szer ze te sek csatla -
koz tak Kat su ra gi hoz, és együtt ad ták elô a „vízi -
ke rék”-tán cát, amely ben a ke re ke ket kék és fehér
eser nyôk kel je le ní tet ték meg; ezután Kat su ra gi
át tért a kü lö nös, legôsibb és leg hát bor zon ga tóbb
Ró ka tánc ra, mi köz ben egy va rázs ló dob ját tar -
tot ta a ke zé ben, me lyet a kü lön le ges to mo y e- jel
dí szí tett, a ter mé szet két fô je le; a dob köz vetle -
nül össze kap cso ló dott a sá má niz mus misz té riu -
má val csakúgy, mint az in dián „va rázs lás sal”.56

Megfigyel he tô to váb bá, hogy eb ben a je le net ben a
lány ki mo nó ja elöl van meg köt ve, mely vi se let nem
a gé sák, ha nem egyér tel mûen a kur ti zá nok sa ját ja volt
a kor szak Ja pán já ban.57 E jel mez be li vál to zás akár
ar ra is utal hat, hogy a gé sa és a lo vag sze rel me betel -
je sült,58 miál tal mo ti vált tá vá lik Kat su ra gi ké sôb bi
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ját. Más rész rôl a kül föl dön ta pasz talt im pul zu sok
a Sa ját ér vény re jut ta tá sá nak is ins pi rá ciót ad tak,
így szü let he tett meg a Ver ne-re gény egyér tel mûen
japán né zô pon tú, vagyis a japán kul tú ra egyen ran -
gú sá gát (fel sôbb ren dû sé gét?) ér zé kel te tô adap tá -
ció ja is. Vég sô so ron te hát az ame ri kai és eu ró pai
tur né le he tô sé get adott a nyu ga ti kul tú ra kri ti ká já -
ra, s ez zel együtt a japán kul tú ra fe ti si zá lá sá ra.

II. A ko lo nia li zá ló dás örö me – 
Ka wa ka mi Sa da y ak ko

a da y ak ko 1871. jú lius 18-án Ko y a ma Sa da (小
山貞) né ven lát ta meg a nap vi lá got To kió ban.
Hét éves ko rá ban ad ták el gé sa ta nonc nak, s ta -

nul má nyai so rán is mer ke dett meg a ha gyo má nyos
japán szín ház zal. Tár sai hoz ha son lóan el sa já tí tot -
ta a szín pa di moz gás hoz szük sé ges alap ele me ket,
il let ve buyo–- (舞踊) -tán cot47 ta nult, amely nek is -
me re te a ké sôb biek ben se gí tet te a ka bu ki- tán cok
gyors el sa já tí tá sá ban, „fiús”, vad ter mé sze te el le né -
re ugyanis eb ben bi zo nyult a leg te het sé ge sebb nek.
A fô vá ros egyik leg fel ka pot tabb gé sa ne gye dé ben
él ve már fiata lon fon tos po li ti kai tá mo ga tó kat szer -
zett,48 s nagy be fo lyás ra tett szert. 1894-ben ment
férj  hez Ka wa ka mi Oto jiro–hoz, s bár há zas sá guk ele -
jén to vább ra is gé sa ként dol go zott, mind vé gig támo -
gat ta fér je ter veit, így töb bek kö zött el kí sér te ôt és
tár su la tát ame ri kai út juk ra is 1899-ben. Itt a köz -
vé le mény és az el vá rá sok nyo má sá ra vé gül ô is be -
mu ta tott ki sebb sze re pe ket és tán co kat, s itt szü letett
meg a „Sa da y ak ko” mû vész név ci vil és gé sa ne vének
össze vo ná sá ból.49 Csak nem va la mennyi szín pad ra
lé pé sé vel nor má kat sér tett meg, ha tá ro kat lé pett át.
Ráadá sul so ha sem csak egy ré gi tör vénnyel ment

szem be, de a japán nô tra di cio ná lis (vagyis a férj
füg ge lé ke ként lé te zô, a csa lád nak és az anya ság nak
élô asszony) ké pé vel is. Mi vel azon ban ak kor és
olyan te rü le te ken vi sel ke dett eret nek ként, ahol és
ami kor már nem volt eret nek ül dö zés – nem tar tóz -
tat ták le, ha nem sztár rá vált.

II.1. Egy japán nô a Nyu gat szín pa dán: 
A gé sa és a lo vag

int fen tebb em lí tet tem, a Ka wa ka mi- tár su lat
mû so rán kü lön bö zô ka bu ki- da ra bok ból
össze vá lo ga tott hí res je le ne tek sze re pel tek,

me lye ket a szín pa di rea liz mus rész le ges is me re té -
ben (te hát an nak tel jes mér ték ben ele get nem téve)
új da rab bá szer kesz tet tek. Ilyen elôadás volt A király -
 pár ti avagy Ko ji ma Ta ka no ri; a Jin goro–, egy ko moly
szob rász; a Ke sa: a fe le ség ál do za ta; to váb bá leg hí re -
sebb és leg nép sze rûbb elôadá suk, A gé sa és a lo vag,
mely nek ere de ti cí me A gé sa és a sza mu ráj ((芸者
と武士) volt.50 A cím ben tett ap ró nak mond ha tó
vál toz ta tás mu tat ja azt a stra té giát, me lyet kö vet ve
a Nyu gat el vá rá sai hoz pró bál tak al kal maz kod ni.

A gé sa és a lo vag el sô va riá ció ját, ame lyet már
ezen a cí men hir det tek, 1899. szep tem ber 15-én
mu tat ták be Se att le- ben. Az elôadás két olyan, hí -
res ka bu ki-d rá ma fel hasz ná lá sá val ké szült el, ame -
lyek ön ma guk ban is szá mos vál to zá son men tek át.
A két sza mu ráj egyazon gé sáért fo lyó küz del mé rôl
szó ló rész alap jául az Uki y o zu ka Hi y o ku no Ina zu -
ma (浮世柄比翼稲妻) cí mû ka bu ki- da rab har ma -
dik fel vo ná sa, a Sa y a a te (鞘当51) szol gált.52 A temp -
lo mi je le ne te ket áb rá zo ló rész a Mu su me Do–jo–ji (娘
道成寺)53 cí mû da rab cse lek mé nyé nek egyes ele -
meit mu tat ta be. Utób bi tör té net a japán le gen dák

47 Szín pa di tánc.
48 Töb bek kö zött Ito– Hi ro bu mi (1841–1909), Ja pán el sô mi nisz ter el nö ke lett a párt fo gó ja. DOW NER, i.m., 41.
49 Be ni to OR TO LA NI: „Int ro duc ti on”. In: Sa mu el LEI TER (szerk.): Ja pa ne se The at re in The World, New York, The Ja pan Fun -

da ti on, 1997, 24.
50 KA NO, i.m., 88. A gé sa és a lo vag rö vid tör té ne te a kö vet ke zô: „A gyö nyö rû gé sa [Kat su ra gi] be le sze ret egy lo vag ba [Nagoya],

aki meny asszo nyát [Ori hi me] el hagy va száll harc ba egy fél té keny el len ség gel [Ban za] a gé sáért […]. A lo vag meny asszo -
nyá nak [azon ban] si ke rül vissza sze rez nie a férfi sze rel mét, s így együtt me ne kül nek el egy temp lom ba a gé sa ha rag ja elôl.
A lány meg pró bál ja kö vet ni ôket, de egy szer ze tes megaka dá lyoz za, hogy a temp lom ba lép jen. A szer ze te se ket tán cok -
kal el káp ráz tat va mégis si ke rül be jut nia, de a lo vag megaka dá lyoz za, hogy meg gyil kol ja ked ve sét. Lát va a férfi meny -
asszo nya irán ti sze rel mét, a gé sa szí ve meg sza kad, s a lo vag kar jai közt le li ha lá lát.” New York Times, 1900. már cius 2, 7.)

51 A szó alap ve tôen két sza mu ráj har cos össze csa pá sát je lö li, de a ka bu ki kon tex tu sá ban ki fe je zet ten er re a pár harc ra utal.
52 Az ere de ti da rab ban ez egy kü lön le ges, nagy szí né szi tu dást igény lô har cos je le net sor, ahol a San za és Ban za e mon ne vû

sza mu rá jok küz de nek egy más sal, s har cu kat San za fe le sé ge, Kat su ra gi, a hí res gé sa sza kít ja fél be. – ld. bô veb ben: Aubrey
S. HAL FORD – Gi o van na M. HAL FORD: The Ka bu ki Hand book, Rut land, Ver mont – To kyo, Charles E. Tutt le Co., 1979, 348.

53 A Do–jo–ji alap tör té ne te, mely nek szám ta lan va riá ció ja lé te zik, Ki y o hi mé rôl (清姫) és egy ván dor szer ze tes rôl szól. A szer -
ze tes min dig Ki y o hi me csa lád já nál szállt meg út ban Ku ma no fe lé. A za rán dok ked vel te a kis lányt, ezért az ap ja tré fá ból
azt mond ta Ki y o hi mé nek, hogy ez a férfi lesz a fér je, amit a lány ko mo lyan vett. Pár év el tel té vel a szer ze tes is mét ná luk 

szállt meg, s a lány kér te, hogy vi gye ma gá val a férfi. A szer ze tes meg ré mült az aján lat tól és az éj sza ka el me ne kült a ház -
ból. Mi kor Ki y o hi me rá jött, hogy el hagy ták, a szer ze tes nyo má ba eredt, s dü hé ben és fél té keny sé gé ben kí gyó vá vál to -
zott, így kelt át a megáradt Hi da ka fo lyón. A szer ze tes ezalatt a Do–jo–-temp lom ba me ne kült, ahol a pa pok a nagy bronz -
ha rang alá buj tat ták. A kí gyó azon ban rá ta lált, kör be fon ta a ha ran got, s a fél té keny sé ge ál tal ger jesz tett tûz zel elemész -
tet te a szer ze test és sa ját ma gát is.

54 DOW NER, Les ley: Ma dame Sa da y ak ko, Pol mont, Re view, 2003. kép mel lék let (1–2. kép) és Le Théâtre 1900. szep tem ber
(3.kép)

55 A La dy Camp bell ál tal nó- tán cként azo no sí tott moz du lat sor fel te he tô leg nem nó- tánc, ha nem a ka bu ki- ha gyo mány ré -
sze.

56 La dy Co lin CAMP BELL: „A Wo man’s Walks: In Far Ja pan”, The World, 1900. jú nius 13. – idé zi: Shelly C. BERG: „Sa da Yac -
co in Lon don and Pa ris, 1900: Le Rêve Ré a li sé”, Dan ce Chro nic le, Vol. 18. No. 3. (1995), 363.

57 A gé sa nem azo nos a pros ti tuált tal. El len ben mind két „fog lal ko zás kör” meg ta lál ha tó volt Ja pán ban.
58 Az ilyen jel le gû uta lá sok mu tat nak rá ar ra, hogy ben ne ma rad tak az elôadá sok ban olyan világos uta lá sok, me lyek csak a

japán kul tú rát is me rôk szá má ra je len tet tek va la mit.
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hat tuk, ahogy ki száll be lô le, sze mei fá tyo lo sak
let tek és az ég fe lé for dul tak, mint ha lát ná a kö -
ze le dô Ha lált, a Nagy Sza ba dí tót; és mint egy
báb, amely nek a zsi nór jai el pat tan nak, ki csú szott
an nak a férfinak a kar jai kö zül, aki össze tör te a
szí vét, és ott halt meg a lá bai nál, ahol rö vid del
ezelôtt a cse resz nye vi rág-lab dát ker get te.59

A ko ra be li leírá sok alap ján a szí né szek ja pá nul be -
szél tek, és ha gyo má nyos ka bu ki- ze né vel kí sér ték
az elôadást. Ke vés sé vagy egyál ta lán nem tet tek kí -
sér le tet ar ra, hogy a kö zön ség kép ze lô ere jét a rea -
lis ta tra dí ció sze rint meg moz gas sák, el len ben na -
gyon ôszin tén je le ní tet ték meg az ér zel me ket. A gé -
sa és a lo vag te hát va la hol a lát vá nyos ság és a pan -
to mim kö zött állt. Na gyon ke vés dia ló gus hang zott

el, de an nál több ak ro ba ti kus és tán cos je le net ben
volt ré szük a né zôk nek.60

Bár leg töb ben azt hit ték, au ten ti kus ka bu kit lát -
nak, va ló já ban ta núi le het tek az egyik el sô in terkul -
tu rá lis szín há zi elôadás nak. Mint em lí tet tem, Kawa -
 ka mi Oto jiro– a kö zön ség el vá rá sai nak meg fe le lôen
ala kí tot ta ki elôadá sait, az ô da rab jai ese té ben tehát
már nem be szél he tünk a ha gyo má nyos japán kul -
tú ra meg je le né sé rôl. Nem fe led kez he tünk meg
azon ban ar ról sem, „hogy a szí nész tes tét átitat ja –
a meg ta nult szí né szi tech ni kák mel lett – sa ját, ere -
den dô kul tú rá ja, me lyet so ha sem tud le vet kôz ni.”61

Ta lán ezt ér zé kel te a New York Times kri ti ku sa, aki
sze rint „Sa da y ak ko já té ká val egy sze rûen mu tat ja
be az összes japán nôt a szín pa don, hogy mi lyen
mé lyen tud nak sze ret ni, mi lyen ke gyet le nül tudnak
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pusz tí tó ha rag ja és fél té keny sé ge is. A har ma dik kép,
amely már Pá rizs ban ké szült, a hí res ha lál je le ne tet
mu tat ja be, aho gyan az ôr jön gô Kat su ra gi ki bomlott
haj jal sze rel me kar jai ban hunyt el a budd his ta papok
kö ré ben. A fény kép jobb ol da lán a lo vag (sza mu -
ráj) meny asszo nyát lát hat juk ki mo nó ban tér del ni.

[Kat su ra gi] ar ca tel je sen meg vál to zott; a nyu godt,
maszk sze rûen egy ked vû ki fe je zés el tûnt, és a bá -
jos ba ba most va ló ban élet re kelt egy dü hös és
szen ve dé lyes nô sze mé lyé ben. Pad ló ra küld te tá -
ma dóit és be ro hant a temp lom ba. Fé lel me tes si -
kí tás hal lat szott, majd fel buk kant Kat su ra gi, ma -
ga után von szol va a ré mült Ori hi mét. Kat su ra gi
dü hön gô bakk háns nô vé vál to zott: hosszú fe ke -
te ha ja ki bom lott, gyö nyö rû ru há ja ren det len né
vált; sze me ide-o da ci ká zott, kö rü löt te ha mu szín
kö rök je len tek meg ha lot ti fe hér ar cán; va la mint
fel fegy ve rez te ma gát egy ka la páccsal, amit a ha -
rang meg szó lal ta tá sá ra hasz nál nak. Vé gig húz ta
el len fe lét a szín pa don, mi köz ben ôr jöng ve ver -
te a ka la páccsal; mi kor pe dig a ré mült pa pok

meg pró bál ták ôt meg fé kez ni azo kat is meg tá -
mad ta. Egy fú ria meg tes te sü lé se volt – szót lan,
zi há ló –, azok vé ré re szom jaz va, akik ár tot tak
ne ki. A dön tô pil la nat ban szen ve dé se elér te a te -
tô pon tot, és csak egy vá gya volt, öl ni és öl ve meg -
hal ni. Ha ezt a je le ne tet egy eu ró pai szí nész nô
kí sér li meg, ne vet sé ges sé vált vol na; a kis japán
ba ba elôadá sá ban azon ban a ma gá val ra ga dó ôsi
szen ve dély rend kí vü li ki fe je zé sét nyúj tot ta. Na -
go ya be ro hant és kar já ba vet te. Vad ôr jön gé sé -
ben oda for dult, hogy megüs se [a férfit]; a vér
elön töt te az agyát és a sze mét, és nem is mert fel
sen kit; de Na goya a kar já ban tar tot ta és szó lon -
gat ta ôt: „Hak ko! Hak ko!” („Ked ve sem! Ked ve -
sem!”), mi köz ben vál lát és mell ka sát si mo gat ta,
ami a leg na gyobb gyen géd ség Ja pán ban, ahol a
csók nem is mert. Na go ya hang já ra Kat su ra gi in -
du la ta összeom lott, és egy éb re dô gyer mek moz -
du la tá val for dult a férfi fe lé. Pró bál ta ma gá hoz
von ni, de a bosszú dü he túl sok volt tö ré keny és
ki me rült tes té nek. Na go ya szó lon gat ta, de ô alig
hal lot ta a sze re tett han got. Az élet el mú lá sát lát -

59 CAMP BELL: „A Wo man’s Walks… i.m. – idé zi: BERG: „Sa da Yac co …i.m., 364.
60 „Ja pa ne se Pla ys in Bos ton: Ac tors and Dra ma tic Stu dents from To kio Pre sent Two of Them”, New York Times, 1899. de -

cem ber 6.
61 Pat ri ce PA VIS: „Int ro duc ti on: to wards a the o ry of in ter cul tu ra lism in the at re?”. In: UÔ. (szerk.): The In ter cul tu ral Per for -

man ce Re a der, Lon don & New York, Ro ut led ge, 1996, 3.
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Az azon ban, amit lát ha tunk, meg ra gad ha tunk
és megért he tünk, a kül sô, a tes ti […] min den
csak nem naiv, fej let len, gye re kes mû vé szet;
min den, csak nem a múlt mû vé sze te, amely mö -
göt tünk fek szik és amely bôl ki fej lôd tünk. Ez
még elôt tünk van, ez még elôt tünk áll, ta lán efe lé
me gyünk. Ez a kul tú ra már töb bet tud, mint a
miénk. Va la mi jö vô be li be pil lan tunk […].
Eszem ben sincs a já té ku kat eti kai já ték nak ne -
vez ni […]. Nem, az igaz ság az, hogy sem mi
alapunk ilyen ér dek te le nül te kin te ni er re a mû -
vé szet re. Vég te le nül so kat ta nul ha tunk tô le, egy kis
ja po niz mus pe dig bi zonnyal épp olyan sok ban
hasz nál na a szín ház mû vé sze tünk nek, mint a fes -
té sze tünk nek hasz nált.71

Az elôadá sok a ma gyar saj tót is megosz tot ták. Míg
a Ma gyaror szág cí mû na pi lap pri mi tív kul tú rá nak
tün tet te fel a ja pánt, ad dig a Va sár na pi Új ság egyfelôl
elis mer te a tár su lat ér de meit, ér té kel te, hogy „a dol -

go kat szin te hi he tet len rea liz mus sal játsszák”,72

más fe lôl azt ál lí tot ta, hogy a „ja pá ni szi né szek já -
té ka nem olyan ter mé sze tû, hogy va la mi ha tást le -
het ne tô le vár ni az eu ró pai mû vé szet fej lô dé sé re.”73

A Ka wa ka mi- tár su lat és/vagy Sa da y ak ko ha tás tör -
té ne té nek is me re té ben tény: ki zá ró lag a tör té ne ti
avant gárd volt ké pes ar ra, hogy a lá tot tak és hal -
lot tak más sá gá nak fel for ga tó po ten ciál ját ész re ve -
gye, és ma gá ba szín há zi a sít sa.

II.2. „Gé sa lo vag nél kül” – 
Ja pán el sô szí nész nô kép zô je

ja nuár já ban a tár su lat meg hí vást ka -
pott a wa shing to ni japán nagy kö vet -
tôl, hogy ad ják elô já té ku kat a fô vá -

ros ban is. New York ba va ló vissza té ré sük kor mu -
tat ták be Da vid Be las co legújabb drá má ját, a Ma -
dame But terfly-t, me lyet John Lu ther Long azo nos
cí mû kis re gé nye alap ján ál lí tot tak szín pad ra. Az író
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gyû löl ni – és csönd ben meg hal ni”.62 Leg töb ben
azon ban a japán gé sá ban a kur ti zán Eu ró pa szín -
pa dain el ter jedt, ro man ti zált áb rá zo lá sá nak je gyeit
lát ták,63 s ily mó don egy faj ta ja pa ni zált Mar gu e ri -
te Gau tier- ként vagy Va lé ry Vio let ta ként azo no sí -
tot ták. Ha el fo gad juk, hogy az in ter kul tu rá lis szín -
há zat bi zo nyos ér te lem ben „ol vasz tó té gely ként kell
fel fog nunk, mely ben elôadá si tech ni kák mé ret nek
össze, és egy ben ke ve red nek is azon tech ni kák kal,
me lyek út ján be fo gad ják és ala kít ják is ôket,”64 ak -
kor A gé sa és a lo vag egyér tel mûen ilyen szín ház.

Ter mé sze te sen sok né zô, a sa ját (rea lis ta) el vá -
rá sai val ér ke zett az elôadás ra, amellyel azon ban a
japán tár su lat já té ka nem volt összeegyez tet he tô.
Ráadá sul 1900-ban, a tár su lat Lon don ba ér ke zé se
elôtt, sem mi fé le elô ze tes pub li ká ció nem je lent meg
a pro duk ciók ról. Má jus 22. és jú nius 22. kö zött a
Co ro net The at re- ben lép tek fel, s az elôadás ról
szóló kri ti kák fo ga lom kész le té ben tet ten ér he tô a
mo der ni tás va la mennyi ki re kesz tô dis kur zu sa: (po -
zi tív irány ban) a „kö zép ko ri”, „klasszi kus”, „an tik”,
„tra di cio ná lis”, (ne ga tív ér te lem ben pe dig) az „ele -
mi”, „pri mi tív”, „gyer me teg” és „báb sze rû” mi nô sí -
tô jel zô ket ol vas hat juk. Oto jiro– szín há zát te hát vagy
olyan szín ház ként ér tel mez ték, ame lyet mi már
meg ha lad tunk, vagy mint nem em be rit, ame lyet ki
kell zár ni sa ját mo rá lis, kul tu rá lis vo nat ko zá si rend -
sze rünk bôl.65 Így vol tak, aki ket za var ba hoz tak,
vagy mu lat tat tak az elôadá sok, de akad tak olya nok
is, akik le nyû gö zô nek lát ták ôket. A The Sketch kri -
ti ku sa sze rint pél dául a japán szí né szek bi zo nyá ra
nagy sze rû elôadók, s az an gol kö zön ség hi bá ja,
hogy nem tud ja ezt ér té kel ni. A The Era kri ti ká ja
vi szont úgy fo gal maz, „a kö rí tés iz gal ma sabb volt,
mint a fô fo gás”,66 ami azt iga zol ja, hogy az elôadás -
ban a szín re vi tel mód já ra irá nyult a figye lem. Ép -
pen ezért nem meg le pô, hogy a leg több cikk a dísz -
le tek rôl, jel me zek rôl és el sô sor ban Sa da y ak kó ról
és tán cá ról szólt. A nagy la pok (Cra ig hez, Ful ler -
hez és Dun can hez ha son lóan) a szín ház olyan meg -

va ló su lá si for má ját lát ták eb ben a szí né szi tel je sít -
mény ben, amely alap ve tôen meg kü lön böz te ti ma -
gát a kortárs il lú zió szín ház tól és bi zo nyos lé nye gi
pon to kon felül is múl ja azt. Hen ri Fo u qu ier a Le
Theâtre- ban meg je lent írá sá ban a szí né szi test hasz -
ná la tá ról és fon tos sá gá ról ír. Cso dá lat ra mél tó nak
tart ja azt a gesz tus rend szert, amellyel a szen ve dé -
lye ket ki fe je zik. „A szín ház mû vé szet […] nem egy
adott va ló ság le ké pe zé sé re szol gál, ha nem ér zel -
mek le ké pe zé sé re […]. Vagyis, ami re a nyelv nem
ké pes, azt meg mu tat ja a test.”67 A fran cia saj tó ban
azon ban egyér tel mûen Sa da y ak ko ha lál je le ne te vál -
tot ta ki a leg na gyobb vissz han got. Jel zés ér té kû,
hogy Emi le Var ha e ren nem a je le net pub li kum ra
gya ko rolt ha tá sát pró bál ta meg leír ni, ha nem pon -
tos re konst ruk ció ra tö re ke dett:

Még so ha sem ját szot tak ilyen erôs je le ne tet szín -
ház ban. Sa da y ak ko ha lá la úgy hat, mint egy
tény le ge sen átélt ha lál. A ha tás egé szen és tény -
le ge sen fizi ka i. Az arc ki fe je zés el tor zul, a sze -
mek me red tek lesz nek, a száj las san el szí ne zô -
dik, a bôr las san li la, a haj ci rok sze rû lesz, és az
egész ret te gés lát ha tó vá vá lik. Hogy egy ilyen je -
len ség ho gyan jön lét re, azt nem le het tud ni.
Cso dá val ha tá ros. Ugyanak kor nincs sem mi,
amit ne ta nul má nyoz ná nak, [s egy ben mégis]
ne a leg mé lyebb in tuí ció ból ered ne.68

Var ha e ren a „ré a lis me extrême” fo ga lom mal pró -
bál ta meg ra gad ni a test szín re vi te lé nek ezt az ér zé -
ki ha tás kel tés re kon cent rá ló mód ját. Ész re vet tei,
hogy a szí né szi je lek nem le ké pe zô vagy leíró, ha -
nem exp resszív funk ciót töl töt tek be: „Ezek a je lek
ki fe je zet ten sa ját anya gi sá gu kra utal nak vissza, el -
vá laszt ha tat la nul össze köt ve ezál tal a je len tés kép -
zés ak tu sát az […] ér zé ke lés ak tu sá val.”69 S ezért
kü lön böz te ti meg az ext rém rea liz must az eu ró pai
szín ház ban is mert rea liz mus fo gal má tól, és ezért
kö ve te li a re cep ció új faj tá ját.70

62 „A Ja pa ne se Act ress”, New York Times, 1900. már cius 11.
63 Vö. „A Ke le tet [Nyu ga ton] olyas fé le hely ként kép zel ték el, mint egy sza bad sze xuá lis pa ra di cso mot, amely szem be sít az

eu ró pai sze xuá lis szo ká sok el foj tott sá gá val, s ek ként úgy néz het tek a ke le ti nô re, mint va la mi fé le eg zo ti kus, ér zé ki álomra.”
Ed ward W. SA ID: Be ve ze tés a poszt ko lo niá lis dis kur zus ba. In: BÓKAY An tal (szerk.): A poszt mo dern iro da lom tu do mány kiala -
ku lá sa. Bu da pest, Osiris, 2002. 602. (Far kas Zsolt ford.)

64 PA VIS, i.m., 2.
65 FIS CHER- LICH TE: „In sze nie rung…”, i.m., 174–175.
66 BERG: „Sa da Yac co …i.m., 347–348.
67 FIS CHER- LICH TE: „In sze nie rung…”, i.m., 175.
68 Emi le VAR HA E REN: „Chro ni que de l’Ex po si ti on”, Mer cu re de Fran ce, 1900. no vem ber, 484.
69 FIS CHER- LICH TE: „In sze nie rung…”, i.m., 179.

70 FIS CHER- LICH TE: „In sze nie rung…”, i.m., 177.
71 Die Neue Runds chau, 1902/1. 112.
72 „Ja pá ni szi né szek”, Va sár na pi Új ság, 1902. feb ruár 23.
73 Uo.
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don le ga li zál ta az ere de ti for má já ban már nem lé -
te zô szín já ték tí pus egyik leg fon to sabb vo ná sát, a
nôi szín ját szást (on na- ka bu ki). Sa da y ak ko pe dig
(akár csak a ma gyar moz du lat mû vé szet szá mos kép -
vi se lô je81) az is ko la ala pí tás és a ta ní tás kö ze gé ben,
vagyis a kortárs al ko tói ki fe je zés ha gyo má nyos le -
he tô sé gein kí vül defini ál ta ma gát szí nész ként és nô -
ként. Ezt iga zol ja, hogy Oto jiro– 1911 ôszén be kö -
vet ke zett ha lá la után nem vo nult zár dá ba a ko ra be li
japán szo ká sok nak meg fe le lôen, ha nem 1917-ig ját -
szott fér je szín há zá ban és ta ní tott sa ját is ko lá já ban.

II I. A ko lo nia li zált ság ter mé sze tes sé ge – 
Mat sui Su ma ko

a da y ak kót ál ta lá ban olyan nô ként áb rá zol ják,
aki vé let le nül ke rült szín pad ra, il let ve kény szer
ha tá sá ra lett szí nész nô, s aki nek sem te het sé -

ge, sem meg fe le lô ké pe sí té se nem volt a já ték hoz,
il let ve aki nek si ke rei fô ként a ve le kap cso lat ban lé -
vô be fo lyá sos férfiak nak kö szön he tô.82 Sa da y ak kó -
ból va ló ban fér je csi nált sztárt, és csak Oto jiro– ha -
lá la után kezd te szí nész nô ként defini ál ni ma gát.
A gé sá nak el kel lett ve szí te nie a lo vag ját ah hoz,
hogy szí nész nô ként te kint hes sen ön ma gá ra. Me rô -
ben más képp zaj lott le azon ban ez a fo lya mat Mat -
sui Su ma kó nál, aki nek ne ve az új nô (ata ra shii on -
na新しい女) és az új drá ma (shin ge ki新劇) fo gal -
má val fo nó dik össze a japán szín ház tör té net ben.

II I.1. Egy mo dern nô a japán szín pa don

z új drá ma nem azo nos a már sok szor em lí tett
új is ko lá val (shin pa). Míg az utób bi, mely nek
út tö rôi kö zé tar to zott Ka wa ka mi Oto jiro– is, a

ka bu ki mo dern vál to za tát hoz ta lét re, ad dig az új
drá ma a XX. szá zad ele jén fô ként az eu ró pai na tu -
ra liz must ho no sí tot ta meg a szi get or szág ban, vagyis
„olyan ki fe je zés for ma meg te rem té sé re tett kí sérletet,
amely – a ha gyo má nyos ka bu ki val és a shin pá val
szem ben – hí ven tük röz né ko rá nak va ló sá gát.”83

A moz ga lom alap ve tôen há rom emb le ma ti kus alak -
hoz és két egye tem hez kap cso ló dik. Egy rész rôl Tsu -
 bo u chi Sho–yo–hoz (坪内逍遥 )84 és Shi ma mu ra
Ho–get su hoz (島村抱月),85 akik a Wa se da Egyetemen
hoz ták lét re 1906-ban az Iro dal mi Tár sa ság Színházi
Ku ta tó in té ze tét (Bun gei kyo–kai En ge ki Ken kyu–sho文
芸協会演劇研究所), ahol nem csak szín ház mû vé -
szet tel, ha nem az iro da lom egé szé vel kí ván tak foglal -
koz ni. Más rész rôl Osa nai Ka o ru hoz (小山内薫),86

aki a Keio– Egye te men szer vez te meg 1909-ben a
Sza bad Szín há zat (Jiyu–ge ki jo自由劇所), mely nek
ne vét az 1887-ben ala pí tott Théâtre Li bre- tôl köl -
csö nöz te, épp úgy, aho gyan Shi ma mu ra a Moszkvai
Mû vész Szín ház tól vet te ké sôb bi tár su la ta ne vét.

Tsu bo u chi és Osa nai ugyan el té rô mód sze rek -
kel dol goz tak, de mind ket tô jü ket egy azon cél ve -
zet te: a japán szín ház meg re for má lá sa. Kö zös volt
ben nük, hogy szin te ki zá ró lag nyu ga ti szer zôk mû -
vei vel fog lal koz tak, de míg Osa nai profi ka bu ki szí -
né sze ket kép zett át, Tsu bo u chi ama tô rök kel dol -
go zott. 1909-ben egy új faj ta szí nész kép zés sel egy -
be köt ve, kí sér le ti szín há zi cso port ként szer vez ték
új já az Iro dal mi Tár sa sá got Shi ma mu rá val. Mi vel
meg gyô zô dé sük sze rint a „ré gi fel fo gá sú” szí né sze -
ket az új drá mák ban nem le he tett al kal maz ni, ama -
tô rök kel kezd tek dol goz ni, aki ket mód sze res kép -
zés ben ré sze sí tet tek.87

Az új nô – vagyis egy olyan nô, aki fiatal, kö zép -
osz tály be li, ta nult, egye dül ál ló, anya gi lag füg get -
len, va la mint do hány zik, whis kyt iszik és bi cik li -
vel jár88 – Tsu bo u chi egy 1911-es ta nul má nya sze -
rint a nyu ga ti drá mák köz ve tí té sé vel ér ke zett meg
Ja pán ba. Így – kö szön he tôen Sa da y ak ko is ko lá já -
nak és Tsu bo u chi il let ve Shi ma mu ra mû he lyé nek
– eb ben az eset ben is a szín ház lett az egyik olyan
hely, ahol a nôk lát ha tó vá vál tak a tár sa da lom szá -
má ra, de ez zel pár hu za mo san sze xua li tá suk is nap -
vi lág ra ke rült. Ezért is „jel le mez he tô [az új nô] a
prog resszív, a reg resszív és a transz gresszív kom -
bi ná ció ja ként.”89 Szín pad ra lé pé se prog resszív je -
len ség volt, hi szen nyo ma té ko sí tot ta a nôk je len lé -

86

Sa da y ak kót kér te fel, hogy ta nít sa japán szo ká sok -
ra és vi sel ke dés re a Cso cso szánt meg sze mé lye sí tô
szí nész nôt. Né hány év vel ké sôbb egy japán új ság -
író nak adott in ter jú já ban Sa da y ak ko úgy fo gal ma -
zott, hogy Ame ri ká nak kö szön het min dent, ugyanis
itt ta nul ta meg, hogy a szín pa don tánc köz ben mo -
so lyog ni kell, il let ve hogy a japán szín pa di smink,
mely egé szen maszk sze rû vé vál toz tat ja a sze rep lôk
ar cát, ter mé szet el le nes nek hat a nyu ga ti né zô szemé -
ben. Sa ját be val lá sa sze rint Ame ri ka ta ní tot ta meg
a „va ló di” szín ját szás for té lyai ra.74 Eb bôl a nyi latko -
zat ból vá lik lát ha tó vá, hogy Oto jiro– szí nész nô je szá -
má ra a „va ló di” nem a tár sa dal mi vagy lé lek ta ni rea -
liz mus, ha nem a bul vár na tu ra liz mus koor di ná tái
kö zött bírt je len tés sel. Legalább ennyi re árul ko dó,
hogy az Ame ri ká ban és Eu ró pá ban is si ke res Sa da -
y ak ko Ja pán ban a (sa ját ma ga ál tal kül föl dön nem
egy szer meg sér tett) tör vé nyek nek meg fe le lôen nem
lé pett szín pad ra, s pró bált vissza vo nul tan él ni az
Othel lo be mu ta tó jáig. Az ál lan dó je len lé te a japán
szín pa do kon et tôl fog va azon ban las san el fo gad tat -
ta az em be rek kel az újí tást, s a szá muk ra rend bon -
tó gé sá ra szí nész nô ként kezd tek te kin te ni.

A ha tás, me lyet a Sa da y ak ko- je len ség Ja pán ra
gya ko rolt, 1908-ban öl tött tes tet, ami kor Sa da y ak -
ko ál mát be tel je sít ve meg nyi tot ta a Csá szá ri Szí -
nész nô kép zô In téz ményt (Tei ko ku Joyu– Yo–sei sho帝
国女優養成所), ahol már fiatal ko ruk tól ki vá lo -
gat ták és ne vel ték a hi va tá sos szí nész nô ket. Er rôl
az ese mény rôl még egy ma gyar he ti lap, az Új Idôk
is be szá molt, s „a japán szí né szet re form já nak je -
len tôs lé pé se ként” aposzt ro fál ta az in téz mény lét -
re jöt tét.75 Sa da y ak ko na gyon szi go rú kö ve tel mé -
nye ket ál lí tott a fel vé te li zô lá nyok elé. Csak ál ta lá -
nos is ko lai vég zett ség gel ren del ke zô, 16–22 éves
fiata lok je lent ke zé sét fo gad ták el, s a tan terv ma gá -
ba fog lal ta a tör té ne lem, az írás, a ha gyo má nyos és
mo dern szín ját szás el sa já tí tá sá nak kész sé geit, a
japán és nyu ga ti tán co kat, to váb bá az olyan hang -
sze rek is me re tét, mint a fu vo la, a váll-dob, a sha -
mi sen és a ko to.76 A több száz je lent ke zô bôl ki vá -
lasz tott ti zen öt lány ok ta tá sa in gye nes volt, fel té ve,
hogy tel je sí tet ték a két éves kép zést, majd to váb bi

két év re Oto jiro– szín há zá hoz szer zôd tek. Azok a
nö ven dé kek, akik meg sza kí tot ták kép zé sü ket, köte -
le sek vol tak ta nít ta tá suk költ sé geit meg té rí te ni és
egy új ság ha sáb jain bo csá na tot kér ni.77 Az utób bi
ki kö tés azok ra a ta nu lók ra is vo nat ko zott, „akik arra
hasz nál ták az in té zet ben el sa já tí tott mû vé sze te ket
[arts], hogy gé sa ként mû köd je nek.” Eb bôl a sza -
bály ból kö vet kez tet he tünk ar ra, hogy nem volt szo -
kat lan, ha va la ki az is ko la el vég zé se után gé sa lett.

A szí nész nô nek ta nul ni vá gyó diá kok el sô ge -
ne rá ció ja gyak ran a gé sa ne gye dek bôl ér ke zett,
és egye sek nek már ez is ele gen dô okot szol gál -
ta tott ar ra, hogy gya nú ba ke ver jék az is ko la hír -
ne vét. A Ya ma to Shin bun cí mû új ság a meg nyi -
tást kö ve tô na pon „ké tes er köl csû nôk gyûj tô -
he lye” név vel il let te a Csá szá ri Szí nész nô kép zô
In téz ményt.78

No ha az is ko la nem gé sa kép zô ként mû kö dött, a tan -
a nyag egy ré sze va ló ban meg fe lelt a ma i kók79 oktatási
me ne té nek. En nek el le né re a nyu ga ti stí lu sú tánc,
ze ne, szín ját szás és a ha gyo má nyos ka bu ki ok ta tá -
sá val egy új ka bu ki- stí lust kí ván tak lét re hoz ni, ame -
lyet „szí nész nô-já ték nak (act ress pla ys)”80 ne vez tek.
Lát hat juk te hát, hogy a mo dern japán szín ház úttö -
rô kép vi se lôi a több év szá za dos ki re kesz tett ség után
meg kí sé rel ték re ha bi li tál ni a nôk ka bu ki- szín ját -
szás ban va ló je len lé tét. Vagyis an nak a (rea lis ta) el -
vá rás nak az in téz mé nye sí té se, hogy a sze re pe ket a
szí né szek bio ló giai ne me sze rint osszák ki, más jelen -
tô ség gel bírt a Ka wa ka mi- fé le Csá szá ri Szín ház ban
és a Csá szá ri Szí nész nô kép zô ben. Az el sô eset ben
azért be szél he tünk a ko lo nia li zá ló dás szük ség szerû -
sé gé rôl, mert a japán szín ház csi ná ló tu da to san sajá -
tí tot ta ki az Eu ró pá ban si ke res szín há zi ap pa rá tus
bi zo nyos (el sô sor ban tör té nel mi rea lis ta és bul vár -
na tu ra lis ta) je gyeit. Az in téz mény vi szont, amelynek
sza bály za ta meg akar ta elôz ni a vá da kat, me lyek
miatt majd há rom szász év vel ko ráb ban a nô ket ki -
til tot ták az ere de ti leg túl nyo mó részt nôk tán cai ból
ál ló ka bu ki ból, egé szen más ok ból en ged a ko lo nia -
li zá ló dás csá bí tá sá nak: vég sô so ron és pa ra dox mó -

74 NO GU CHI, i.m.
75 „A japán szín ház”, Új Idôk, 1911. ok tó ber 8.
76 DOW NER, i.m., 242.
77 KA NO, i.m., 74.
78 KA NO, i.m., 74.
79 ma i ko (舞妓): gé sa ta nonc
80 KA NO, i.m., 75. joyu–ge ki女優劇

81 JÁK FAL VI, i.m., 30.
82 KA NO, i.m., 39.
83 KO KU BU Ta mo cu: A japán szín ház, Gon do lat, Bu da pest, 1984, 80.
84 Tsu bo u chi Sho– yo– (1859–1935) iro dal már, író, drá ma író, mû for dí tó. El sô ként for dí tot ta le ja pán ra Shakes peare összes

mû vét.
85 Shi ma mu ra Ho– get su (1871–1918) a nyu ga ti szín ját szást és iro dal mat is me rô iro da lom ár és szín há zi kri ti kus.
86 Osa nai Ka o ru (1881–1928) szín ház igaz ga tó, drá ma író, szí nész.
87 KO KU BU, i.m., 81.
88 KA NO, i.m., 124–125.
89 KA NO, i.m., 125.
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gráfiájá nak kö szön he tôen im már mind há rom fel -
vo nást el tud ták ját sza ni To kió kö zön sé gé nek,97 aki -
ket a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben sok kolt Nó ra tá -
vo zá sa az elôadás vé gén. A ko ra be li leírá sok alap -
ján a né zôk a má so dik fel vo nás el le né re is „hir te -
len nek” és megala po zat lan nak tar tot ták Nó ra
dön té sét,98 ráadá sul át hi dal ha tat lan nak vél ték az is -
mert „boldog vég gel” ren del ke zô el sô és az új verzió
kö zöt ti tá vol sá got. Ka wa mu ra Ka ryo–t, az egyik ve -
ze tô kri ti kust vi szont az döb ben tet te meg, hogy „elô -
ször hal lott ter mé sze te sen be szél ni egy Ja pán ban
szü le tett szí nész nôt”, s hogy en nek kö szön he tôen
„egy mo dern elôadás elô ször árasz tot ta el gyen géd -
ség gel, szo mo rú ság gal és meg ma gya ráz ha tat lan ér -
zel mek kel”.99, 100 Te hát gya nít ha tó, hogy a tra di cioná -
li san ja pán nak hitt és egy japán szí nész nô tôl lá tott
tel je sít mény kö zöt ti, „mind vi zuá li san, mind kul tu -
rá li san és szín há zi szem pont ból”101 je len tôs tá vol -
sá got az a „ter mé sze tes” já ték mód hi dal ta át, amely
Nó ra szo ci o kul tu rá lis és lé lek ta ni mo ti vációinak
meg mu ta tá sa okán a rea liz mus tár sa dal mi és lé lek -
ta ni mód já val is mer tet te meg a japán kö zön séget.

Ezt se gí tet te, hogy az Ib sen-drá ma né zôi kül sô
szem lé lô ként figyel het ték az új nô ál tal meg tes tesített
új nôt – nem vé let len, hogy a „nó ra iz mus” vált az én -
köz pon tú, eman ci pált nôt leíró ter mi nus sá. Ahogy
a gé sa ként kép zett Sa da y ak ko ese té ben ma gá tól érte -
tô dôen adó dott, hogy A gé sa és a lo vag nôi cím szere -
pé vel azo no sít sák, úgy Su ma kót is Nó rá nak te kintet -
ték, hi szen köz tu dott volt, hogy el hagy ta el sô fér jét
(míg a má so dik meg halt). Ugyanak kor a japán szín -
há zi re form kö vet kez té ben las san el vá rás sá vált a
szerep lé lek ta ni mo tí vu mai nak, azok rend sze ré nek
ér zé kel te té se. Jel lem zô, hogy bár Ota ke Ko–ichi a nôk
„ne ve lé sé nek” szem pont já ból tar tot ta fon tos nak az

elôadást, pon to san ér zé kel te, hogy „Mat sui Su ma ko
Nó rá ja a Ba ba szo bá ban az új szín ház elô fu tá ra, ahol
a já ték a tisz ta bel sô je len té sek ál tal ész lel he tô.”102

Ezt a té zist Os car Wilde Sa lo me cí mû drá má já -
nak elôadá sai iga zol ják, mely bôl 1913 és 1926 kö -
zött több mint hu szon hét ké szült, s a kor mind két
emb le ma ti kus alak ja, Sa da y ak ko és Su ma ko is meg -
for mál ta a pá duai her ceg nô alak ját. Sa da y ak ko fér -
je ha lá la után vál lal ta ezt a sze re pet, „ami kü lön bö -
zik mind a ke le ti gé sá tól, akit nyu ga ton ala kí tott,
mind a mo dern uta zó tól, akit Ja pán ban vitt szín -
re.”103 Mat sui Su ma ko pe dig már Shi ma mu rá val
kö zö sen lét re ho zott tár su la tá val arat ta si ke reit nem
csak Ja pán ban, ha nem a kör nye zô ázsiai or szá gok -
ban is. A két szí nész nô kü lön bö zô for dí tá sok kal
dol go zott,104 s óha tat la nul is egy faj ta ver seny ala -
kult ki kö zöt tük. Wilde da rab já ban köz pon ti sze -
re pet tölt be a nôi test, az ero ti ka és az ösz tö nök,
elô tér be ke rül a vi szon zat lan sze xuá lis vágy:

A test tel va ló kom mu ni ká ció új le he tô sé get te -
remt ab ban a vi lág ban, ahol a sza vak ere jü ket
vesz tet ték, és ta lán meg nyit ja az utat a test eman -
ci pá ció ján ke resz tül egy új nyelv szü le té sé hez.
A test nyelv elô tér be ke rü lé se egy szer s mind an -
nak a pa ra dig ma vál tás nak a le ké pe zé se, mely
férfi és nô kö zött tár sa dal mi szin ten zaj lik. Hi -
szen a nyelv, mint ön ki fe je zô és ön meg va ló sí tó
esz köz ha gyo má nyo san férfi pri vi lé gium volt,
míg a test és mind az, amit rejt és hor doz – szü -
le tés tôl ha lá lig – […] a nôé.105

Ja pán ban fel me rült a prob lé ma, hogy Sa lo me egy
iga zi fem me fa ta le, és nôi sze rep lôt kí ván, vagy ab -
szo lút do mi náns vi sel ke dé se miatt in kább egy férfit
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tét a tár sa da lom ban. Ez zel együtt vissza lé pést is je -
len tett, mert a férfi-te kin tet nek ki tett nôk sze xuá -
lis tár gyak let tek. Fel fog ha tó to váb bá „át há gás ként”,
amennyi ben ál ta la a nôk sze xuá lis alannyá vál tak,
ki hí vás elé ál lít va a férfi-ki vált sá go kat.90

Mat sui Su ma kó ra az új drá ma és az új nô fo gal -
má nak meg tes te sü lé se ként te kin tet tek. Su ma ko
1886. no vem ber 1-én szü le tett Mat su shi ró ban,
majd 16 éve sen köl tö zött To kió ba, ahol var ró nô -
kép zô is ko lá ba járt. Két si ker te len há zas ság után
lé pett be 1909-ben az Iro dal mi Tár sa ság Szín há zi
Ku ta tó in té ze té be, s lett az el sô ta nít vá nyok egyi ke.
Hu szon egy nö ven dék, köz tük négy nô kezd te meg
ta nul má nyait Ja pán el sô koe du kált szín há zi is ko -
lá já ban. A cso port az el sô két évet mû hely mun kával
és ön kép zés sel töl töt te. A tan terv ben töb  bek között
mû vé szet el mé let, japán szín ház tör té net, az Erzsé -
bet-ko ri szín ház és a mo dern dráma ok ta tá sa sze -
re pelt, va la mint olyan gya kor la tok, melyek az angol
tár sal gás ra, elô a dás mód ra és ének lés re irá nyul tak.91

Tsu bo u chi Sho–yo– ere de ti nyelven ta ní tot ta A velencei
kal márt, míg Shi ma mu ra Ho–getsu a mo dern realista
drá ma mo dell je ként oktat ta a Baba szo ba (Nó ra)
angol for dí tá sát.92 1911-ben mu tat ták be   – Tsu bo -
u chi for dí tá sá ban – el sô kí sér le ti jel le gû elôadá su -
kat, Shakes peare Ham let jét a Csá szá ri Szín ház ban,
amely ben Mat sui Su ma ko meg bom lott el mé jû
Ophe li á já nak da la olyan ha tást ért el, „ame lyet egy
on na ga ta szí nész so sem tud na meg va ló sí ta ni”.93

Ugyaneb ben az év ben ren dez te meg Shi ma mu -
ra Ib sen Nó rá ját, amely Ba ba szo ba cím mel fu tott Ja -
pán ban, és vi tat ha tat la nul sztár rá tet te a cím sze re -
pet ala kí tó fiatal lányt. A Ja pán ban – csakúgy mint
Eu ró pá ban – nagy bot rányt oko zó elôadás hoz hoz -
zá já rult Shi ma mu ra és Su ma ko kap cso la ta is,
amellyel meg szeg ték a koe du kált in téz mény egyik
leg fôbb – a ta nár és nö ven dék kö zöt ti sze xuá lis vi -
szonyt til tó – sza bá lyát.94 Így aki ed dig a Wa ren né
mes ter sé gé nek Vi vie- jét is mer te fel Su ma kó ban,
most meg tes te sül ni lát hat ta a kor egyik meg ha tá -
ro zó nôi szte reo tí piá ját, a (há rom gyer me kes, há -
zas ság ban élô, köz tisz te let nek ör ven dô férfit meg -

ba bo ná zó) fem me fa ta le-t.95 Miu tán mind ket ten az
is ko la el ha gyá sá ra kény sze rül tek, 1913-ban kö zö -
sen ala pí tot ták meg új tár su la tu kat, a Mû vész Szín -
há zat (Gei jut su za芸術座), mely nek leg na gyobb si -
ke re Tolsz toj Fel tá ma dá sá nak dra ma ti zált vál to za -
ta volt. A kö zös mun ká nak 1918-ban Shi ma mu ra
vá rat lan ha lá la ve tett vé get, amit Su ma ko nem bírt
el vi sel ni, s két hó nap pal ké sôbb ön gyil kos lett.

II I.2. Egy japán szí nész nô a Ba ba szo bá ban

at sui Su ma ko tes ti meg je le né sé re, sze xuá lis
ki su gár zá sá ra ter mé sze tes szín pa di já té ka
miatt ke rült nagy hang súly. Egyik kri ti ku sa

„ne mi sé gé ben rend kí vü li”-nek (非常に性的) és
„hús vér nô”-nek (肉の女) ne vez te. Vagy ve szé lyes
csá bí tó nak lát ták, aki mint a vég zet asszo nya szexua -
li tá sá val ma ni pu lál ja Shi ma mu rát, vagy olyan üres
alak nak, akit Si ma mu ra báb ként rán gat.96 Tör vény -
sze rû volt ezért, hogy a kö zön ség legin kább an nak
az elôadás nak a Nó rá já val azo no sít sa, ame lyet
1911-ben mu tat tak be.

Az elôadás az új drá ma meg ha tá ro zó ál lo má sa
volt, s egy fe lôl be bi zo nyí tot ta, hogy egy mo dern
eu ró pai drá ma szín há zi for dí tá sa is ha tá sos le het a
japán szín pa don, más fe lôl al kal mat adott ar ra, hogy
egy nô be mu tat has sa az új szí né szi is ko lá ban tanul -
ta kat. Ez volt to váb bá az el sô elôadás, amely elôször
fog lal ko zott nyíl tan a nôk tár sa da lom ban be töl tött
sze re pé vel. A nor vég drá ma né met köz ve tí tés sel ju -
tott el Ja pán ba, és (akár csak Eu ró pá ban) itt is elô -
ször a boldog be fe je zés sel el lá tott ver ziót for dí tot -
ta le Shi ma mu ra 1906 no vem be ré ben, 1911-ben
vi szont már az ere de ti (ko rai fe mi nis ta ér tel me zé -
se ket elô hí vô) be fe je zés sel ál lí tot ta szín pad ra.

A be mu ta tón, az Iro dal mi Tár sa ság ma gán szín -
pa dán, csak az el sô és har ma dik fel vo nást lát hat ta
a kö zön ség, a má so dik ban tör tén te ket a ren de zô
me sél te el a két fel vo nás kö zött. A ki ha gyás oka Nó -
ra ta ran tel lá ja volt, ugyanis ek kor még sen ki nem
tud ta, ho gyan le het ne ki vi te lez ni ezt a tán cot. Pár
hó nap pal ké sôbb azon ban, egy an gol hölgy ko re o -
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nia li zált sá gá ra és ko lo nia li zá ló ere jé re. Ugyanak -
kor ha tás tör té ne ti tény, hogy az új is ko la (shin pa)
és az új drá ma (shin ge ki) szín já ték tí pu sá val il let ve
a Sa da y ak ko gé sa mi vol tá val és Su ma ko nó ra iz mu -
sá val fém jel zett vál to zá sok ko ra tet te le he tô vé a Ke -
let és Nyu gat köz ti in ter kul tu rá lis szín há zi irány -
vo nal ha gyo mánnyá vá lá sát. A vizs gált szín há zi je -
len sé gek pe dig min de nekelôtt azt iga zol ták, hogy
az „ide gen a ma ga szer vet len kap cso ló dá sá val mégis
csak a cso port szer ves ré sze, mely nek egy sé ges éle -

te ma gá ban fog lal ja ezen elem sa já tos fel té te les sé -
gét; csak hogy en nek a hely zet nek a sa já tos egy sé -
gét nem tud juk más kép pen je löl ni, mint olyas va -
la mit, ami bi zo nyos mér té kû kö zel ség bôl és bi zo -
nyos mér té kû tá vol ság ból te vô dik össze, és amely -
ben ez a – va la mi kép pen min den vi szony ra
jel lem zô – kö zel ség és tá vol ság, sa já tos ará nyok ban
és köl csö nös fe szült ség ben ha tá roz za meg az »ide -
gen hez« fû zô dô, spe cifikus és for má lis vi szonyt.”111
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drag ben. Mi vel a hét fá tyol tánc a ja pá nok szá má ra
egyen ér té kû volt a sztrip tíz zel, csak nôi sze xus sal
bí ró szí nész játsz hat ta a cím sze re pet. A két ala kí -
tást Osa nai Ka o ru ha son lí tot ta össze, s kri ti ká ja a
sze xi sta dis kur zus ki re kesz tô stra té giái nak se gít sé -
gé vel mu ta tott rá a kü lönb sé gek re. Az ak kor negy -
ven há rom éves Sa da y ak kót min de nekelôtt túl idôs -
nek ta lál ta: „tes te ki volt szá rad va, nem volt ben ne
vér”,106 így já té ká nak ki me rült sé gét is ez zel ma gya -
ráz ta. A fiatal, hu szon nyolc éves Su ma kó nak vi -
szont meg bo csá tot ta, hogy „sze gé nyes volt lel ki -
leg”, mert „tes te ma ga volt a kéj”.107 Sa da y ak ko ka -
bu ki- jel leg ze tes sé ge ket hor do zó tán ca „túl zot tan
ja pán nak” tûnt szá má ra, ugyanis a hosszú uj jú, ne -
héz ru há ban ki vi te le zett moz du la tok ôsi sza bá lyok
alap ján tör té nô ki vi te le zé sé nek (élet kor tól füg get -
len) ero ti ká ja összeegyez tet he tet len volt az zal az ér -
zé ki ség gel, amellyel a Wilde-szö veg re fe ren ci á lis és
eu ro cent ri kus ol va sa ta ru ház za fel ezt a je le ne tet.
Su ma ko vi szont egy olasz ko reog rá fus, Gio van ni
Vit to rio Ro si ero ti kus tán cát mu tat ta be, és tó ga -
sze rû jel me ze lát ni en ged te kar jait és vál lát is.

Sa da y ak kó nak nagy sze re pe volt ab ban, hogy a
nôk új ra sze re pel hes se nek a japán szín pa do kon,
de mint lát ha tó, egy idô után ô sem tu dott túl lép -
ni a ré gi kon ven ció kon, s a szín ház ilyen irá nyú re -
form ját egy új nem ze dék, töb bek kö zött Su ma ko
vet te át. Tény, hogy az út, mely a ka bu ki nôi tán -
co sai nak re ha bi li tá lá sá val kez dô dött, Su ma ko szá -
má ra le he tô vé tet te, hogy ter mé sze tes nek tart sa és
esz köz ként hasz nál ja a sze xi sta férfi-te kin tet ál tal
ki fe je zô dô ko lo nia li zált sá got. A Pe ony Brush cí mû
könyv ben, mely Su ma ko em lé keit, no vel lá kat és
né hány ró la ké szült fény ké pet tar tal maz, az utol só
fo tón egy hosszú (nyu ga ti) kö peny ben lát ha tó, s
alat ta egy ál ta la írt ha i ku, mely egyér tel mû üze ne -
tet kö zöl: – „Kö penyt vi sel ve új nô va gyok”.108

Konk lú zió

at ri ce Pa vis ká non al ko tó ta nul má nya sze rint
„nyil ván va ló tény, hogy pri mo, a for dí tás a szí -
né szek tes tén és a né zôk fü lén ha lad át; se cun -

do, nem egy sze rûen egy nyel vi szö ve get for dí tunk

egy má sik ra, ha nem a meg nyi lat ko zó hely ze te ket
ál lít juk szem be és be szél tet jük egy más sal, kom mu -
ni kál tat juk az idô ben és tér ben el vá lasz tott kü lön -
bö zô kul tú rá kat.”109 Ka wa ka mi Sa da y ak ko és Mat -
sui Su ma ko szí né sze te igen szem lé le te sen mu tat ja
be, mennyi re össze tett az a szín ház for dí tá si hely -
zet és fo lya mat, amely az eu ro cent ri kus szín ház tör -
té net-í rás sze rint pusz tán egy li neá ris út – a japán
szín ház út ja a ka bu ki- ha gyo mány tól a nyu ga ti tí -
pu sú mo dern szín ját szás fe lé. A fen ti elem zé sek iga -
zol ják, hogy né zô pont- (és kul tú ra-) füg gô kér dés,
me lyik szí nész(nô)i önér tel me zést te kint jük eman -
ci pál tabb nak (a Nyu gat hoz vagy a Nyu gat el le né ben
eman ci pá ló dót).

A Ka wa ka mi- tár su lat, bár épp az újí tás le he tô -
sé gét ke res te, még sem volt pro vo ka tív. A ta nul tat
for má ló ta nu lás, a szó szo ros ér tel mé ben vett el sa -
já tí tás ké pes sé ge év ez re dek óta jel lem zi a japán kul -
tú rát. Amennyi ben el fo gad juk, hogy „mi vel az in -
ter kul tu rá lis szín ház va ló já ban transz kul tu rá lis kí -
ván len ni, s – kul tu rá lis ha tá rok tól füg get le nül (lát -
szó lag) hoz zá fér he tô uni ver zá lék kal fog lal koz va –
an nak ér de ké ben mó do sít ja a for rás kul tú ra anya -
gát, hogy von zób bá te gye a cél kul tú ra szá má ra,”110

Oto jiro– in ter kul tu rá lis elôadá so kat ho zott lét re. Ar -
ra tö re ke dett, hogy sa ját (a ka bu ki-t ra dí ci ón ala pu -
ló) elôadá sait „von zób bá” te gye a nyu ga ti kö zön -
ség, Shakes peare da rab jait pe dig a japán né zôk szá -
má ra, s ez zel nagy ban hoz zá já rult a tra di cio ná -
lis(nak hitt) japán és a nyu ga ti szín ház egy más sal
va ló kap cso lat fel vé te lé hez, a japán ha gyo mány nyu -
ga ti és a nyu ga ti tra dí ció ja pá ni nép sze rû sí té sé hez.
Tsu bo u chi Sho–yo– és Shi ma mu ra Ho–get su, akik az
eu ró pai mû vész szín ház-moz ga lom el veit kí ván ták
a japán szín ház ra al kal maz ni, nem csak in ter kul tu -
rá lis cse rét va ló sí tot tak meg, de mun kás sá guk azt
is le he tô vé tet te, hogy a Nyu gat és a Ke let egy más
pro jek ciós felületévé vál jon. Mind két kul túr kör a
sa ját szín há zi esz mé nyeit ve tí tet te be le a má sik ba –
és an nak szí nész nôi be.

Kö vet ke zés képp sem Ka wa ka mi, sem Shi ma mu -
ra mun káit vizs gál va nem az az el sôd le ges, hogy
esz té ti ku muk (és po li ti ku muk) ré vén a né zô fo lya -
ma to san reflek tál ni tud jon sa ját né zé sé nek ko lo -

106 KA NO, i.m., 221.
107 KA NO, i.m., 222.
108 マント着て / われ新しき / 女かな – KA NO, i.m., 135.
109 Pat ri ce PA VIS: „Szín ház-for dí tás” In: The at ron, 1999/nyár-ôsz
110 Phil lip B. ZAR RIL LI, Bru ce MCCO NA CHIE, Ga ry Jay WIL LI AMS, Ca rol FI SHER SOR GENF REI: The at re Hi sto ries: An Int ro duc ti on,

New York and Lon don, Ta y lor & Fran cis Gro u pe, 2010, 486.

111 Ge org SIM MEL: Ex kur zus az ide gen rôl. In: BI CZÓ Gá bor (szerk.): Az Ide gen. Va riá ciók Sim mel tôl Der ri dá ig. Deb re cen, Cso -
ko nai, 2004, 60. [Tel ler Ka ta lin ford.]

P

Fel hasz nált iro da lom

AN DER SON, Jo seph L.: En ter a Sa mu rai: Ka wa ka mi Oto ji ro and Ja pa ne se The at re in the West, Whe at mark,
2011.

AR TAUD, An to nin: „Le ve lek a nyelv rôl”. In: UÔ.: A kö nyör te len szín ház, Bu da pest, Gon do lat Kiadó, 1985.
BE LITS KA-S CHOLTZ Hed vig–RAJ NAI Edit–SO MOR JAI Ol ga (szerk.): Szín ház tör té ne ti Ké pes könyv, Bu da pest,

Osiris Kiadó, 2005.
BERG, Shel ley C.: „Sa da Yac co: The Ame ri can To ur, 1899–1900”, Dan ce Chro nic le, Vol. 16. No. 2 (1993).

„Sa da Yac co in Lon don and Pa ris, 1900: Le Rêve Ré a li sé”, Dan ce Chro nic le, Vol. 18.
No. 3. (1995).

BU DEN, Bo ris: „Kul tú rák köz ti for dí tás”, Lett re, 2003. 51.
CZÉK MÁNY An na: „Élet szín ház – Mol nár György lát vá nyos sá gai” In: IM RE Zol tán (szerk): Al ter na tív szín -

ház tör té ne tek, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2008. 90–104.
CRA IG, Ed ward G.: „A szí nész és az über ma ri o nett”, Szín ház, 1994/9., 34–45.

„Sa da Yac co”. In: The The at re Ad van cing, Lon don, Con stab le, 1921.
DOW NER, Les ley: Ma dame Sa da y ak ko, Pol mont, Re view, 2003.
FIS CHER- LICH TE, Eri ka: A drá ma tör té ne te, Pécs, Je len kor, 2001.

In sze nie rung des Frem den. Zur (De-) Konst ruk ti on se mi o tis cher Sy ste me. In:UÔ.
(szerk.): The a te rA vant gar de. Tü bin gen, Ba sel, Fran cke, 1995.


