
J a pán, a „fel ke lô nap or szá ga” év szá za do kon át 
szin te her me ti ku san el zárt vi lág volt a kül föl -
diek elôtt, a nagy vi lág so káig vaj mi ke ve set tu -

dott 
  Japán szí né sze té rôl, szín há zi szo ká sai ról. 1868-ban 
új kor szak vet te kez de tét, az ún. Mei ji [Mei dzsi] 
kor szak, amely meg pró bál ta ki tár ni a kül föl di ér -
dek lô dôk elôtt az or szág ka puit, s a nyu ga ti vi lág 
megis me ré sé nek út já ba sem gör dí tet tek ko ráb ban 
le gyôz he tet len nek tû nô aka dá lyo kat. A sok ar cú, ti -
tok za tos nak tû nô Ja pán szín há zi éle te is megis mer -
he tô vé vált, mint ahogy ezt kö ve tôen egy re több 
kül föld re uta zó ja pán szín tár su lat elôtt is ki nyílt az 
a nem ke vés bé vál to za tos szín há zi vi lág, ame lyet 
töb bek kö zött Shakes peare, Ib sen, Mae ter linck, 
Haupt mann, Gor kij szín pa di mû vei nek kul tu sza 
te rem tett a vi lág kü lön bö zô szín pa dain. 

Ja pán nyi tá si kor sza ká nak ide jén a ja pán szí né -
szet spe ciá lis mû fa jai: a nó- szín ház, a ka bu ki, va la -
mint a bun ra ku tu laj don kép pen már túl vol tak vi -
rág ko ru kon, de olyan mû fa jok nak szá mí tot tak, ame -
lyek a kul tu rá lis örök ség ér té kes vo nu la tát ké pe zik, 
s ame lyek megôr zé sé re, fenn tar tá sá ra, to vábbél te té -
sé re meg volt a hi va ta los igye ke zet. Ez a ma gya rá zata 
an nak, hogy a mai ja pán szín ház ról se le het be szélni 
anél kül, hogy ne szá mol junk a mo dern szín ját szás 
vál to za tos mû fa jai mel lett a múlt máig is to vább élô 
szín há zi elôadá si for mái val. Az eu ró pai szín ját szástól 
annyi ra el té rô, ôsi nek te kint he tô ja pán szín ját szá si 
for mák kal csak fo ko za to san, las san is mer ke dett meg 
a vi lág, s ez a las sú nak mond ha tó is mer ke dé si fo lya -
mat a 21. szá zad utol só év ti ze dei tôl kezd ve – az 
újabb tár su la tok meg je le né sé nek gya ko ri sá gá tól füg -
gôen – gyor sult fel a 20. szá zad fo lya mán. 

A ma gyar szín ház tör té net ben ez az is mer ke dé -
si fo lya mat kez de te az 1885-ös év hez köt he tô, ami -
kor Er dély ben, elôbb Ko lozs vá ron majd Nagy vá -
ra don Charles Ar bo re fran cia szín tár su lat tal társ -
bér let ben a mû sor má so dik ré szé ben tûn tek fel a 

ja pá nok nem kis meg le pe tést okoz va. Mû so ruk 
leírá sa, il let ve meg ne ve zé se né mi bi zony ta lan sá got 
ta kar, hi szen itt a be ve ze tô ben tör tént há rom 
klasszi kus mû faj egyi ké re sem tör té nik uta lás, vi -
szont ar ra igen, hogy mu tat vá nyaik szo ros kap cso -
lat ban áll tak az ak ro ba ti ká val, s bi zo nyá ra a cir ku -
szok ban meg szo kott ügyes sé gi je le ne tek kel, ame -
lyek sze re pe az em lí tett há rom ôsi szín pad mû faj -
ban is meg ta lál ha tó. A ko lozs vá ri Ma gyar Pol gár 
cí mû lap 1885. jú lius 16-i szá ma így szá molt be az 
elô zô es ti elôadás ról: „A má so dik sza kasz mû so rát 
a ja pá ni tár su lat mu tat vá nyai töl töt ték be. A mûsor 
négy je le net bôl ál lott a hét sze mély, köz tük há rom 
gyer mek, nyak tö rô hi he tet len izom-e rôt és sza ba -
tos sá got kí vá nó test gya kor la tai kat cso dás pre ci zi -
tás sal haj tot ták vég re. A lé leg ze tünk elakadt a mû -
kö dôk me rész sé ge és hi deg vé re fö lött.” 

A kö vet ke zô na pok elôadá sai nak di csé re tei túl -
szár nyal ták az el sô vissz hang lel ke se dé sét is. Egy -
más után ki lenc szer ke rült elôadá suk a kö zön ség 
elé min dig zsú folt ház elôtt. Tö me ge sen ér kez tek 
né zôk vi dék rôl is, hogy a ja pá nok mû vé sze tét meg -
cso dál ják. „A szí né szeink együtt gyö nyör köd nek a 
ven dé gek mu tat vá nyai ban, még ak kor is szó ra koz -
ván, ami kor ját sza nak.” Hoz zá juk ha son ló mu tatvá -
nyo kat eu ró paiak nál lát ni nem le het – fû zi hoz zá 
a cikk író – és ér de kes meg jegy zés ként te szi szó vá: 
„Ar cuk hoz ha son ló ar czok szé kely vi dé keink nem 
egy fa lu ban lát ha tók.” A To ri kat ta ve zet te tár su lat 
nagy vá ra di fel lé pé sét megelôz te ko lozs vá ri hí re: 
„Ilyen tár su lat mely nek tag jai az erô és tánc mûvé -
szet tö ké lyét a leg ma ga sabb mér ték ben elér ték –
 még Ma gyaror szá gon nem for dult meg.” – ír ta a 
Nagy vá rad cí mû lap 1885. jú lius 29-i szá ma. A tár -
su lat kü lön ben hu za mo sabb ide je Lon don ban mû -
kö dik a Kris tály pa lo tá ban, és a tár su lat hét sze mély -
bôl (To ri kat ta, Dus cha, Tho mi, Tho ra, Ci co, Chirso, 
Sa i tó) áll. Nagy vá ra don pél dául a Ker tész leány da -
ra bot is be mu tat ták. A nagy vá ra di Sza bad ság cí mû 
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lap sze rint a szín kör ben be mu tat ko zott ja pán tár -
su lat össze kö töt te mu tat vá nyait a szí ni elôadás sal. 
(1885. au gusz tus 1.) 

Nagy vá rad volt a szín he lye a „Mit su ta” tár su lat 
mu tat vá nyai nak 1888. au gusz tus 2-án, 3-án, 4-én 
és 5-én. Saj nos elôadá saik ról töb bet nem tu dunk. 
A ma gyaror szá gi kö zön ség fo ko zott ér dek lô dés sel 
for dult a Tá vol-Ke let és köz tük el sô sor ban Ja pán 
mû vé sze te fe lé. 1892-ben az Ope ra ház ban mû sor -
ra tû zött ja pán tár gyú ba lett al ko tóit a ja pán nagy -
kö vet lát ta el ta ná csok kal. 

A ma gyar saj tó a 19. szá zad vé gén, a 20. szá zad 
ele jén fo ko zott fi gyel met ta nú sít Ja pán irá nyá ba, és 
meg pró bál ja Ja pán múlt já nak be mu ta tá sa mel lett 
ér zé kel tet ni azo kat a vál to zá so kat, ame lyek a tá voli 
or szág ban vég be men nek. 1895. szep tem ber 1-én 
a Fô vá ro si La pok cik ket kö zölt „A mo dern Ja pán” 
cím mel. A cikk író is mer te ti a to kiói Me di sa Szín -
há zat, je lez ve a szín ház éle té ben az utób bi más fél 
év ti zed ben be kö vet ke zett lé nye ges vál to zá so kat, 
igye kez ve fenn tar ta ni a fo lya ma tos ság és vál to zás 
ké nyes egyen sú lyát. A ma gyar ol va sók szá má ra – 
de az eu ró paiak nak is – ek kor még ku rió zum szám -
ba ment, hogy. a szín ház ban a nôi sze re pe ket to -
vább ra is fér fiak ját szot ták, a nôk nek leg fel jebb csak 
a tán cos je le ne tek ben volt sze re pük. (Ez egyál ta lán 
nem volt min dig így: az 1600-as évek ben kiala ku -
ló ka bu ki ép pen egy tán cos nô nek, O- Ku ni nak volt 
kö szön he tô, de 1644-ben csá szá ri ren de let til tot ta 
meg, hogy a nôk szín pad ra lép je nek, és az On maga 
(fér fi)szí nész ala kí tot ta a nôi sze re pe ket. Ez az ál -
la pot 1881-ig tar tott, ami kor rö vid idô re is mét meg -
en ged ték a nôk nek, hogy szín pa don ját sza nak, 
majd is mét a til tás kor sza ka kö vet ke zett.) 

1896-ban a ma gyar saj tó ban kö zöl ték, hogy egy 
ja pán szín tár su lat Fran ciaor szág ba, Auszt riá ba, Né -
metor szág ba ér ke zik ven dég sze rep lés re, ma gyaror -
szá gi fel lé pé seik nyo mát nem ta lál tuk. 

A 19. szá zad má so dik fe lé ben meg sza po ro dott 
a Ja pán ba el ju tó ma gyar uta zók szá ma, s a hír adá -
sok, a be szá mo lók alap ján egy re töb bet le het meg -
tud ni a tá vo li or szág eg zo ti kus vi lá gá ról. A már em -
lí tett 1895-ös Fô vá ro si La pok há rom ré szes, Ja pánról 
szó ló cik ké ben a to kiói szín há zi élet egyes je len sé -
gei vel ta lál koz ha tunk; a Dan du ro és Sza da nyi ne -
vû szí né szek mun ka he lyé rôl is rész le tes ké pet kap -
ha tunk: nem ha gyo má nyos nak is mert szín ház belsô 
ké pé rôl, az eme le te ken és a föld szin ten el he lye zett 
nézô he lyek rôl, és nem ke vés bé a szín pad ról. Az 
min den ki nek fel tû nô, hogy a ja pán elôadá sok sok -
szor dél elôtt ti zen egy tôl akár es te ki len cig is el tart -

hat nak. „A ja pán szín ház” cím mel ki lenc ha sá bos 
cikket je len te tett meg Bo zó ky De zsô dok tor, aki 
ha jó or vos ként több ször meg for dult Ja pán ban, és a 
száraz föl dön töl tött na po kon nem mel lôz te a ja pá -
ni szín há zi lát vá nyos sá go kat: „Gyak ran el jár tam a 
szín ház ba mert iga zán él vez tem a szí né szek pompás 
játé kát s a nyelv is me re te nél kül is igen szé pen meg -
ért het tem kü lö nö sen a mo dern da ra bok cse lek mé -
nyét.” Anél kül, hogy ne vén ne vez né – a szer zô való -
szí nû leg a nó- já té ko kra cé loz, ame lyek ben a lé nyeg 
a tán con van, a dia ló gu sok és az éne kek sze re pe 
má sod la gos, a ke vés sze rep lôs – rend sze rint két szí -
nész bôl ál ló nó já ték ban kiemel ke dô sze rep jut a 
nagy mû vé szi kész ség rôl ta nús ko dó masz kok nak, 
ame lye ket a két fô sze rep lô vi sel, de az iga zi cse lek -
mény hez szo kott eu ró pai né zô szá má ra szo kat lan 
és oly kor fá rasz tó a sze rep lôk gya ko ri moz du lat -
lan sá ga. A szö veg gel elôadott és tánc cal kí sért ka -
bu ki szín ház min den kép pen kö ze lebb áll hat a más -
faj ta ha gyo mány hoz szo kott szín há zi né zô höz: a 
da ra bok je len tôs több sé ge tör té nel mi té mát vagy 
az egyik tí pu sa a moz gal mas sá got nem nél kü lö zô 
rab ló ka lan do kat dol goz fel. Már idé zett szer zônk, 
Bo zó ky De zsô né zô ként szí ve seb ben volt bá mu lója 
a tá vol-ke le ti szín pa di já ték eme for má já nak: 
„A szín há zak nak for gó szín pad juk van, nyílt színen 
vál to zik min den, nem kell te hát lép ten-nyo mon 
hosszú szü ne tet tar ta ni. A né hány fu vo la, gi tár és 
dob ból ál ló ze ne kar a szín pad egyik ol da lán rostély 
mö gött mû kö dik. Igen ér de ke sek a ré gi tör té nel mi 
tár gyú da ra bok me lyek foly ta tá sok ban ke rül nek 
szín re, ahogy a na pi la pok ban foly ta tás ban je le nik 
meg a re gény. Legér de ke sebb, hogy a da ra bok leg -
na gyobb ré sze nincs leír va, ha nem csak úgy örök -
lô dik át szí nész nem zet sé grôl- szí nész nem zet sé gre.” 

Kü lön ben a mo dern da ra bok egy re in kább elô -
tér be ke rül tek: „A ré gi da ra bok, ki vált kez det ben 
igen fá rasz tók, a sze rep lôk né ha óra hosszat nem 
moz dul nak he lyük rôl, vég nél kü li mo no ló go kat 
sza val va, mely bôl egy han got sem ér tek. An nál ér -
de ke seb bek azon ban a ré gi feu dá lis kor szak jel me -
zeit, haj vi se le tét s kü lön fé le szo ká sait ta nul má nyoz -
ni a ré gi da ra bok ban.” A to váb biak ban egy ilyen 
tör té nel mi da rab utol só fel vo ná sát ele ve ní ti fel a 
leíró, ame lyet Yo ko ha má ban lá tott.  

A tá vol-ke le ti ja pán szín há zi élet sa já tos konven -
ció rend sze re, amely ma gá ba ölel te a panto mim, 
tánc, ének, szö veg mon dás, ver se lés, ak ro bati ka esz -
köz rend sze rét, év szá za dok le for gá sa alatt alig vál -
to zott va la mit, a vál to zás fel gyor su lá sa csak a 18. 
szá zad má so dik fe lé tôl fi gyel he tô meg, ak kor tól, 
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ami kor Ja pán meg nyílt a kül föl diek elôtt, a japá -
nok elôtt is meg nyílt a nagy vi lág. A vál to zást néha 
a vé let len ese mé nyek is ki vált hat ták. 

1894-ben Ota ji ro Ka va ka mi (†Ber lin, 1911. de -
cem ber) fér fiak ból ál ló tár su la tá val Ame ri ká ba 
ment, hogy tu dá su kat az ame ri kai pub li kum elôtt 
is is mert té te gyék. San Fran cis co -i fel lé pé sük idején 
tör tént, még hoz zá pre mier elôtt, hogy a tár su lat elsô 
szí né sze – aki nôi sze rep ben lé pett vol na a kö zönség 
elé – az utol só pil la nat ban meg be te ge dett. Az igaz -
ga tó fe le sé ge, mint gé sa már ko ráb ban el sa já tí totta 
a szín pa di moz gás hoz szük sé ges alap ele me ket, jól 
is mer te a nó és a ka bu ki szín ház tánc ha gyo má nyait, 
a kéz gesz tu sá ban rej lô ki fe je zé si lehe tô sé ge ket – s 
no ha ha zá já ban e sze rep kör ki zá ró lag fér fi szí né -
sze ket il le tett meg – szük ség tör vényt bont ala pon 
a gé sa fe le ség, Sa da Yak kó beug rott a meg bete ge -
dett szí nész nôi sze re pé be, és fel lé pé sé vel óriá si si -
kert ara tott. A beug rás annyi ra si ke res volt, hogy a 
tur né kö vet ke zô ál lo má sain már ô ját szot ta a sze -
re pet. A ta nul mány út nak is mi nô sült fel lé pés so ro -
zat így foly ta tó dott Ang liá ban, és a tár su lat Sa da 
Yak kó fô sze rep lé sé vel mu tat ko zott be 1900-ban a 
pá ri zsi vi lág kiál lí tá son. A mû vész nôt „Ke let Du séjé -
nak” ne vez ték, a tör vény bon tó fel lé pé sé rôl ô ma ga 
így em lé ke zett meg: „Ed dig még egyet len egy szer 
sem lép tem föl fér jem szín há zá ban, mert tör vé -
nyeink tilt ják, hogy asszo nyok a fér fiak kal egyide -
jû leg a szín pa don meg je len je nek. Ami azon ban ha -
zám ban le he tet len volt, azt ide gen ben bát ran meg -
kí sé rel het tem. Meg nyug tat tam te hát erô sen re megô 
szí ve met, föl lép tem és a si ker óriá si volt.” 

Sa da Yak kó rend ha gyó be mu tat ko zá sa egy kon -
ven ció vá me re vült szo kás ki mú lá sa volt, egyelô re 
legalábbis azo kon a he lye ken, ahol e tár su lat tu dá -
sát kül föl dön be mu tat ta. Ang liá ban a né zôk kö zött 
lé vô Vik tó ria ki rály nô kér dést in té zett a mû vész -
nô höz: mi vel ju tal maz hat ná a tá vo li szí né sze ket a 
nyúj tott mû él ve ze tért? Sa da Yak ko csak azt kér te a 
ki rály nô tôl, hogy esz kö zöl je ki a mi ká dó nál, hogy 
oda ha za Ja pán ban is fel lép hes sen Ka va ka mi szín -
há zá ban. Há rom nap ba telt, míg táv ira ti úton az 
en ge dély Ja pán ból megér ke zett. 

Ilyen si ke res elôz mé nyek után ér ke zett meg a 
tár su lat 1902 feb ruár já ban Bu da pest re, ahol az Urá -
nia szín ház szín pa dán össze sen nyolc al ka lom mal 
lép tek a ma gyar kö zön ség elé. 

A ven dég já ték a ja pán szí né szet re irá nyí tot ta a 
köz fi gyel met, a ma gyar saj tó ban bô rész le tes ség gel 
fog lal koz tak az ese ménnyel, s az ese ményt elô se gí -
tô tá vo li szi get or szág több év szá za dos szín pa di kul -

tú rá já val. A Va sár na pi Új ság az el sô elôadás után, 
feb ruár 23-i szá má ban a ha gyo má nyos tól el té rô, 
szo kat lan vo ná so kat emel te ki: „a ja pá ni ko moly 
drá ma a mi fo gal maink sze rint vé res ke gyet len sé -
gek hal ma za. A kö zép kor bor zal mai jut nak eszünk -
be lát tá ra: ször nyû via da lok, ke gyet len öl dök lé sek, 
bôsz gyil ko lá sok.” De: „Mindeze ket a dol go kat szin -
te hi he tet len rea liz mus sal játsszák. Kü lö nö sen a ha -
lál kínt, a vég sô vo nag lást ad ják úgy min den rész -
le té ben legap róbb je len sé gei ben a va ló ság hoz híven 
a ma ga tel jes bor zal mas sá gá ban. Ezt lát ni, kü lö nö -
sen elein te hát bor zon ga tó do log, de hogy mû vé -
szet tel s a meg fi gye lés rend kí vü li hû sé gé vel van 
meg  csi nál va, az két ség te len.” (A gé sa és a lo vag címû 
da rab tu laj don kép pen ja pán Ka mé liás hölgy-tör té -
net; míg a be mu ta tott társ szín da rab cse lek mé nye a 
11. szá zad ba ve ze tett vissza.)  

A ma gyar kri ti kák is kiemel ték, hogy a más or -
szá gok ban is elôadott A gé sa és a lo vag cí mû da rab -
ban a szí nész nô mos to ha, ki szol gál ta tott hely ze te 
a ja pán szí nész nô elôadá sá ban grá ciá val, ki fi no mult 
ele gan ciá val – a vég zet sze rû ség ki ke rül he tet len sé -
gé nek a hang sú lyo zá sá val ke rült be mu ta tás ra, a má -
sik fô sze rep lô, a mû vész nô fér je, Ka wa ka mi pár baj 
je le ne tei so rán a gyû lö let, a fé le lem ak ro ba ti kus 
moz du la tok kal ju tott ki fe je zés re. Eu ró pai tur né juk 
so rán és pes ti fel lé pé sük kor is mû so ruk ba ik tat ták 
a Sho gun cí mû da ra bot, amely ben Sa da Yak ko egy 
ôrült nô sze re pét ad ta, mint a leírá sok ban ol vas ha -
tó: gaz dag mû vé szi esz kö zök kel, csakúgy, mint a 
férj: Ka wa ka mi, aki a Ve len cei kal márt kel tet te élet -
re – ja pá ni íz lés sze rint át dol goz va. „A já ték ban bár 
ide gen sze rû, két ség te le nül igen ma gas fo kú rea lisz -
ti kus mû vé szet nyil vá nul meg” – ír ta az egyik pesti 
lap. Sok a bi zony ta lan ság a la pok kri ti ku sai nak az 
ér tel me zé sei ben, ami jel zi, hogy a ja pán szín ház -
mû vé szet megér té sét nem le het né hány szór vá nyo -
san meg je le nô ja pán szín tár su lat tól vár ni. A Ma -
gyaror szág cí mû lap (1902. feb ruár 25.) a lá tot tak 
alap ján túl zott nak mi nô sí tet te a tár su lat ven dég já -
té ka nyo mán szü le tett di csé re te ket, sôt en nél is to -
vább ment, ami kor le szö gez te: „…amit a szín pa -
don csi nál nak nem mû vé szet, csu pán mu tat vány…
” s az elôadott drá mák ról sem volt jobb a vé le mé -
nye: „a drá mák a le he tô leg kez det le ge sebb nai vi tá -
sok, va la mely kö zép faj a né ma já ték és a szín da rab 
kö zött, amely nél a be széd úgy lát szik, csak ugyan 
fö lös le ges va la mi…” 

E tár su lat éve kig tur né zott Ame ri ká ban és Eu -
ró pá ban, Bu da pest re Zág ráb ból ér kez tek, in nen Te -
mes vár ra utaz tak két elôadás ra, majd bu ka res ti fel -



166

lé pé sük után Szent pé ter vár kö vet ke zett. A tár su lat 
ven dég já té kát min den hol nagy köz fi gye lem övezte: 
az ér dek lô dés egyaránt szólt egy ki tá rul koz ni, be -
mu tat koz ni kí vá nó tá vo li or szág szín há zi kul tú rá -
já nak, va la mint a sa ját mû vé szi esz kö zeit megújíta -
ni igyek vô ha zai tö rek vé sek nek. Szín pad tech ni kai 
szem pont ból több mint egy év szá zad dal ko ráb ban 
él tek a for gó szín pad nyúj tot ta le he tô sé gek kel, míg 
Eu ró pá ban, Ma gyaror szá gon is a for gó szín pad mint 
na gyon prak ti kus megol dás csak az el sô vi lág há -
bo rút megelô zô évek ben in dult hó dí tó út já ra. Az 
ér dek lô dés a ja pán szín ház iránt fel fo ko zott volt, a 
ka pott, a szín pad ról ki su gár zó él mény vi szont meg -
osz tot ta a kö zön sé get. A cso dá lat és a szkep ti cizmus 
egyaránt je len volt a más, a ja pán tól el té rô szín házi 
ha gyo má nyok hoz szo kott né zôk so rai ban. Mégis – 
mint ahogy a már idé zett Va sár na pi Új ság le szö gezte 
– Sa da Yak ko és tár su la ta több volt mint kuriózum: 
„…ér de kes nek kell ta lál nunk ôket, mint a miénkkel 
el len tét ben ál ló, de bi zo nyos irány ban rend kí vü li 
fej lett sé gû mû vé szet kép vi se lôit is akik a ma guk 
ne mé ben nagy dol go kat csi nál nak s nagy ha tást 
tud nak elér ni. Mu tat ja ezt az az ér dek lô dés is, me -
lyet ed di gi kör út jai kon Eu ró pa-szer te kel tet tek…” 

A Bu da pes ten meg je lent A Szín ház cí mû he ti lap 
1904 / 10. szá má ban meg pró bál ja a ma gyar kö zön -
ség hez kö ze lebb hoz ni az eg zo ti kus nak szá mí tó ja -
pán szín há zat. A ha zán kat meg lá to ga tó Dr. S. Ni i -
mo to a ja pán vas utak fô mér nö két fag gat ják a ja pán 
szín há zak ról, a ja pá ni szín há zi vi szony ról. A ve zér -
cikk he lyén álló in ter jú ban ol vas hat juk: „Az eu ró -
pai em ber el le het szín ház nél kül is és bi zo nyá ra 
sok eu ró pai em ber tud ja nél kü löz ni a szín há zat, 
míg a ja pá ni a nap ne gyed ré szét úgy szól ván szín -
ház ban töl ti el.” – Ni mo to is hang sú lyoz za a vál to -
zá so kat: „Újab ban a ja pá ni nôk egyen jo gú sí tást 
nyer tek a szín pa don, ami fô leg a mi nagy mû vész -
nônk Sa da Yak ko re form tö rek vé sei nek kö szön hetô. 
Ugyan csak az ô hír ne ves fér je, Ka wa ka mi azon ipar -
kod nak hogy az elôadá sok ide jét – eu ró pai mód ra 
– dél után ról es té re he lyez zék át. Szí nész is ko lák nak 
ed dig nyo muk sem volt: e tár su la tok ma guk ne vel -
tek szí né sze ket azok ból az if jak ból, akik a szí né szi 
pá lyá ra haj lan dó sá got érez tek. Vagyis csakis gya -
kor la ti úton le he tett va la ki szí nésszé… Most azon -
ban úgy hal lom hogy aka dé miai tan ter ve ze tû szí -
nész is ko lát fog nak felál lí ta ni…” (A szer zô tôl tud -
hat juk meg, hogy ez idô ben, Ja pán ban min den vá -
ros ban volt szín ház, To kió nak húsz szín há za volt.) 

Az Új Idôk 1911. ok tó ber 8-án kiadott szá má -
ban szin tén bô át te kin tést ad a ja pán szín ház ról, s 

be lô le meg tud hat juk meg ké set ten, hogy Sa da Yak -
ko és fér je ha za té ré sük után ott hon foly tat ták a kül -
föl di ta pasz ta la tok kal bô vült szín há zi te vé keny sé -
gü ket, amely nek alap ján a ja pán szí ni is ko la ter ve 
meg va ló sult. Le het, hogy már más is ko la is mû kö -
dött, de az ô is ko lá juk sa já tos spe cia li tá sa, hogy ki -
zá ró lag lá nyok nak – szám sze rint ti zen öt nek tet te 
le he tô vé a szín há zi is me re tek el sa já tí tá sát. „Fér fiak -
nak ti los a be me net!” állt a felirat To kió nak azon a 
Sa ku ra ga vo ut cai épü le tén, ahol a szí né szi pá lyá ra 
ké szü lô lá nyok ta nul tak. (Ki vé telt a szi go rú fel szó -
lí tás ti lal ma alól csak Ka wa ka mi és né hány Eu ró -
pá ból jött ta nár mû kö dé se je len tett.) 

A to kiói szí ni is ko la meg nyi tá sa ide jén egy másik, 
ezút tal „csá szá ri” ja pán szín tár su lat ven dég sze re -
pelt Eu ró pá ban: Pá rizs, Lon don, Ber lin, Bécs után 
Ma gyaror szág ra is megér ke zett Ha na ko drá mai tár -
su la ta. Ha na ko tár su la tá nak út vo na lát a ma gyar saj -
tó is fi gye lem mel kí sér te. A Ma gyar Szín pad 1910. 
feb ruár 24-i szá má ban azt is kö zöl te, hogy Ha nako 
fér je, Ka tu si Jo si ka va feb ruár 11-én har minc négy 
éves ko rá ban, Ber lin ben tü dô vész ben meg halt.  

A po zso nyi Nyu gat ma gya ror szá gi Hír adó 1910. 
ok tó ber 19-i szá ma így je len ti elô ze tes ként az egy 
hét múl va kez dô dô Ha na kóék ven dég já té kát: 
„A kon ti nens összes vi lág lap ja meg le pô egyér tel -
mû ség gel nagy mû vész nô nek is mer te ti Ha na kót, a 
to kiói ud va ri szín ház sar ját, aki e tár su lat élén áll.” 
Az elô ke lô kö zön ség min den eset ben naiv me sé jû 
egy fel vo ná sos da ra bo kat lát ha tott, „de az áb rá zo -
lást lát ni kell!” A ma gyaror szá gi ven dég já ték több 
hó na pon át tart, ami re ko ráb ban so ha sem volt pél -
da. 1911 feb ruár já ban Deb re cen ben, már cius ban 
Nagy ká roly ban, Ara don, Nagy vá ra don, Nagy becs -
ke re ken, Lu go son, a ko lozs vá ri szín kör ben (há rom 
es tén!), Szat má ron, Gyôr ben, Kas sán; az év vé gén 
is mét Kas sán, Bu da pes ten és még több he lyen lép -
tek fel. Há rom egy fel vo ná sost lát hat tak a né zôk: 
1. Drá ma egy ja pán tea ház ban, 2. Ko los tor ból (víg -
já ték), 3. Ota ke (drá ma). 

Ara don ép pen a ja pán ven dég sze rep lés elôt ti na -
pok ban tar totta el sô ülé sét Var jas sy La jos pol gár -
mes ter el nök le te mel lett az új szí nü gyi bi zott ság. 
Szend rey Mi hály igaz ga tó a bi zott ság en ge dé lyét 
kér te, hogy a to kiói csá szá ri szín tár su lat 1911. már -
cius 2-án és 3-án fel lép hes sen az ara di szín ház ban. 
„A ja pán tár su lat igaz ga tó ja Ha na ko, a hí res ja pán 
tra gi ka, aki mind a két nap ve ze tô sze rep ben fog 
az ara di kö zön ség elôtt ját sza ni” – ad ta tud tul a bi -
zott ság jó vá ha gyó dön té sé vel az Arad és Vi dé ke feb -
ruár 12-én kiadott 35. szá ma. Bár a dön tés ha tá ro -



167

zot tan ked ve zô volt, az el sô elôadás nap ján, már -
cius 2-án for dí tás ban köz li az ol va sók kal a Ber li ner 
Ta geb latt ko ráb bi elis me rô sza vait a ki lenc ta gú tár -
su lat ról: „Ha na ko asszony teg nap két egy fel vo ná -
sos drá má ban mu tat ko zott be a kö zön ség nek. A kö -
zön ség, me lyet elô ször hi de gen ha gyott a ja pá nok 
mû vé sze te, fo kon ként felemel ke dett és vé gül beis -
mer te, hogy ily nagy szí nész nôt rég nem lá tott szín -
pa don. El ra gad tat va Ha na ko asszony mû vé sze té té -
tôl, ide gen vi lág rész ben kép zel te ma gát a kö zön -
ség, amely nek nyel ve ide gen sze rûen hang zott bár, 
de ame lyet a nagy tra gi ka mû vé sze te és ki fe je zô 
mun ká ja kö zel ho zott a lel ké hez…” De fe les le ges 
volt a ber li ni vissz hang köz readá sa, mert a kö zön -
ség Ara don is fel fo ko zott ér dek lô dést ta nú sí tott, és 
nagy ün nep lés ben ré sze sí tet te a ma gyar szín ját szás 
ha gyo má nyai tól el té rô szín há zat be mu tató tá vo li 
mû vé sze ket. Si ker övez te ma gyaror szá gi út vo na lu -
kat. Tap sol tak ne kik Nyír egy há zán, Temes  vá ron, 
Nagy vá ra don és a töb bi he lyen. Ha na ko asszony 
így össze gez te ta pasz ta la tait az Arad és Vidéke cí mû 
lap már cius 4-én meg je lent szá má ban: „Az olasz 
kö zön sé get ki vé ve se hol sem ér tet ték meg és mél -
tá nyol ták annyi ra já té kun kat, mint Önöknél. Olasz -
or szág ban va ló ság gal ün ne pel tek.”  

Hat éve jöt tek el ott hon ról, és még elôt tük volt 
Pá rizs, Szent pé ter vár… Két év re elô re volt szer zô -
dé sük.  

Min den hol nagy ér dek lô dés övez te az elôadá -
so kat, no ha a szín la pok rész le tes tar tal mi is mer te -
tôi sem tet ték min den né zô szá má ra ért he tô vé a 
szín pa don lá tot ta kat. A hosszas ven dég já ték nak 
csu pán két ne ga tív kí sé rô je len sé ge volt: A kis lét -
szá mú szín tár su lat ma ros vá sár he lyi fel lé pé sé re 
1911. már cius 31-én ke rült vol na sor, de a Szé kely 
Nap ló (1911. áp ri lis l.) tu dó sí tá sa sze rint az utol só 
pil la nat ban azért nem ad tak en ge délyt, mert ôk még 
min dig, úgy tud ták, hogy Ja pán ban nôk nem szere -
pel het nek, te hát a ja pán tár su lat nem le het au tenti -
kus. Az 1910 no vem be ré re ter ve zett ka pos vári elô -
adás a kö zön ség tün te tô ér dek lô dé se el le né re is el -
ma radt, mert a vá ro si ta nács (még né hány du nántú -
li he lyen is) ma gyar szí né szei re va ló te kin tet tel nem 
en ge dé lyez te a ja pá nok fel lé pé sét. A tár su lat az 
össz be nyo mást il le tôen ked ve zô nek tar tot ta a ma -
gyaror szá gi fo gad ta tást, amit bi zo nyít az is, hogy két 
év múl va, 1913-ban is mét Ma gyaror szá gon vendég -
sze re pelt. A Bu da pes ti Szín ház ban ok tó ber 4-tôl 
12-ig ke rült sor újabb ven dég já té kuk ra Ota Hanako 
tár su la ta a két már is mert egy fel vo ná sos (A tea ház -
ban, Ota ke) mel lett a Ha ra ki ri cí mû da ra bot is be -

mu tat ta. (lásd Vi lág, 1913. ok tó ber 5., 7.) Mind két 
be szá mo lót Kosz to lá nyi De zsô ír ta. Ha na kó ról meg -
je gyez te: „Ma es te is fel lé pett. És ma este is úgy 
csün gött raj ta, olyan fi gye lem mel és áhí tat tal a kö -
zön ség, mint ed di gi fel lép tei al kal má val. Vissza foj -
tott lé leg zet tel és el nem fojt ha tó iz ga lom mal les -
ték sza vát, amely a fü lek nek ért he tet len volt, de a 
sze mek nek, a szí vek nek élô és ér tett be széddé tet -
te Ha na ko mi mi ká ja, a moz du la tai, a ti pe gé se, min -
 den ahogy élt a szín pa don, és ahogy meg halt. Eg -
zo ti ku mot lát ni men tek so kan a szín ház ba, és mû -
vé sze tet, a lel künk kel ro kon em be ri és mû vészi lé -
lek nagy sze rû meg nyi lat ko zá sát lát ták…” 

Az el sô vi lág há bo rú ki tö ré sét megelô zô év ti ze -
dek ben azok a ja pán té má jú, tár gyú szín pa di mû -
vek is se gí tet ték az ér dek lô dés fenn tar tá sát, sôt fo -
ko zá sát, ame lyek ek ko ri ban a ma gyar szín pad szin -
te ál lan dó, si ke res szín pa di mû vei vol tak: Sul li van 
Mi ká dó ja (Nép szín ház, 1886), Sid ney Jo ne stól a 
Gésák vagy Egy tea ház tör té ne te (Ma gyar Szín ház, 
1897) és a San- Toy (Nép szín ház, 1900) az ope ret -
tek, dal já té kok te rü le té rôl, az ope rát pe dig Puc cini 
Pil lan gó kis asszo nya (Ope ra ház, 1906) kép vi sel te. 
A drá ma sem ma radt ki: Len gyel Meny hért Táj funja 
(Víg szín ház, 1909) év ti ze de kig átütô si ker. A két 
vi lág há bo rú kö zöt ti idô szak ban is van ja pán tár gyú 
drá ma: Ba jor Gi zi fô sze rep lé sé vel Kál lay Mik lós 
A ro ni nok kin cse (Nem ze ti Szín ház, 1936). 

A négy évig tar tó öl dök lô vi lág há bo rú kény szerû 
szü net idô sza ka. Tá vol Ke le ten, az orosz ha di fog -
ság ba ke rült ma gyar ka to nák éle té ben 1919. jú niu -
sá ban vál to zás ál lott be: a vla gyi vosz to ki ma gya rok 
ja pán felügye let alá ke rül tek. A ko lozs vá ri El len zék 
cí mû lap 1922. au gusz tus 13-i szá má ban ér de kes 
cikk je lent meg „Ma gyar kul tú ra a fo goly tá bo rok -
ban” cím mel. Eb ben a hosszas, sze mé lyes jel le gû 
be szá mo ló ban szín há zi vo nat ko zás is van: „Egyik 
nap az az öt le tünk tá madt, hogy a ma gyar szín mû -
vé sze tet is be mu tat juk a ja pá nok nak. Ez per sze már 
ne he zeb ben ment. Se szín da rab, se kot ta nem állt 
ren del ke zés re. – Csak ha mar je lent kez tek né há -
nyan, akik a Leány vá sár ból egyes rész le te ket em lé -
ke zet bôl tud tak, és ha ma ro san pa pír ra ve tet ték. 
Má sok a ze nét kot táz ták le s így nem so ká ra gyö -
nyö rû ki vi tel ben szín re ke rül he tett a da rab. Ezt kö -
vet te a Táj fun, a Szép He lé na, a Csár dás ki rály nô, a 
Gó lya és más da ra bok. Az elôadá sok leg hû sé ge sebb 
lá to ga tói ter mé sze te sen a ja pá nok vol tak, akik bár 
a darab szö ve gét nem ér tet ték, va ló ság gal hip no ti -
zál va él vez ték a mu zsi kát…” „Mi nél ke ve seb ben 
let tünk a tá bor ban, an nál ben sô sé ge sebb lett a vi -
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szony a ja pá nok és a ma gya rok kö zött. A ja pá nok 
kö zül so kan a ma gyar, a mieink kö zül meg a ja pán 
nyel vet sa já tí tot ták el köl csö nös lec ke adás sal.” – ír -
ta az új ság. Hét évi hon ta lan ság után a meg ma ra -
dot tak szá má ra el jött a ha za té rés nap ja. Há rom ma -
gyar ha di fo goly tá bor al kal mi tár su la ta 1921 szep -
tem be ré ben már nem ugyanab ba a ha zá ba tér hetett 
vissza, ahon nan elin dul t. A tör té nel mi Ma gyaror -
szág már nem lé te zett, bár a tria no ni bé ke meg kö -
té se még ezután kö vet ke zett. Egy ja pán ez re des 
meg ha tot tan bú csúz tat ta a ha jó ra fel szál ló ma gya -
ro kat: „…ha majd megér kez tek drá ga ho no tok ba 
s nem ta lál já tok édes ha zá to kat olyan nak, ami lyen -
nek an na ki de jén el hagy tá tok, ne csüg ged jen el lel -
ke tek, s ne es sék két ség be szí ve tek. Mi va la -
mennyien megis mer tük a ma gyar em ber ha za sze -
re te tét, hô sies sé gét, meg ta nul tuk is mer ni kul tú rá -
ját is. Ez a há rom erény nagy ha ta lom, ne en ged jé tek 
egyi ket se ki hal ni lel ke tek bôl. Lás sa tok hoz zá a 
mun ká hoz!” 

A tá vol-ke le ti fo goly tá bo rok ból ha za ke rült le -
sze relt ka to ná kat a fel da ra bolt or szág vár ta. Az ér -
dek lô dés a ja pán szín ház iránt nem szûnt meg a vi -
lág égés után sem. 

1923. áp ri lis 12-én az emig rán sok egyik lap ja, 
a Bé csi Ma gyar Új ság cik ket írt a ja pán szín ház ról: 
1927. ja nuár 23-án a Prá gai Ma gyar Hír lap „Ma -
gyar Va sár nap” mel lék le te há rom ha sá bos cikk ben 
ér te ke zik a ja pán nép szín ház ról – a ka bu ki ról. 

A ko lozs vá ri Ke le ti Új ság 1931. feb ruár 27-i szá -
má ban a to kiói Ka bu ki Szín ház (36 ta gú, ve ze tô je 
To ku ji ro Tstsui) a Ko lozs vá ri Ma gyar Szín ház ban 
tar tott elôadá sát mél tat ta. Egy év ti zed del ké sôbb a 
ko lozs vá ri El len zék négy szá má ban To y o i chi ro No -
gam pro fesszor nó szín ház ról írott köny vét Mar ton 
Li li is mer tet te (1940. már cius 8. 15., 22., 29.). 

A vi lág há bo rú után 1924-ben megala kult a Ma -
gyar–Ja pán Ba rá ti Tár sa ság Bu da pes ten. To kió ban 
Ma gyar–Ja pán Egye sü let kezd te el mû kö dé sét. 

Az el sô vi lág há bo rú után elô re lé pést je lent az al -
kal mi ma gyar–ja pán szín há zi kap cso la tok ban, hogy 
egy re gyak rab ban tûn tek fel tár su lat nél kü li szí né -
szek, akik ön ál ló pro duk ciók ban, vagy egy-egy 
ope ra e lô a dás ban nyúj tottak ma ra dan dó él ményt. 
Tei no Ki vi (sz. Yo ko ha ma, 1904–?) ope ra é ne kes -
nô, aki 1923-ban kezd te pá lyá ját 1926 és 1936 kö -
zött hat al ka lom mal lé pett fel a ma gyar ope ra szín -
pa do kon, egy-egy lá to ga tá sa so rán több fel lé pés -
sel. Ô volt a legis mer tebb ja pán Pil lan gó kis asszony, 
de em lé ke ze tes Vio let ta is Ver di Tra vi a tá já ban. (Itt 
ven dég sze re pelt 1926-ban, 1928-ban, 1929-ben, 

1930-ban, 1931-ben és 1936-ban.) El sô fel lé pé si 
so ro za ta al kal má val Mis kol con is fel lé pett ti zen két 
nap alatt négy al ka lom mal. A vi lág sztá rok so rá ban 
tar tot ták szá mon kül föl dön is. 1936 au gusz tu sá -
ban Mu chi Meinl Ta na ka éne kes nô hang ver se nye -
zett Ma gyaror szá gon. 

A Szín há zi Vi lág cí mû lap 1928. 3. szá má ból tud -
juk, hogy a ma ros vá sár he lyi Kul túr pa lo tá ban hang -
ver se nye zett Hat sua Yu a sa, aki Puc ci ni Pil lan gó kis -
asszo nyá ból is éne kelt rész le te ket. 

1930. jú lius 13-án He ve si Sán dor két ko lum nás 
cikk ben je len ti a Pes ti Nap ló ban, hogy ja pán szí né -
szek van nak Lon don ban. „A ja pá ni da ra bo kat nem 
ír ják, csak játsszák. Ami ben ne írott, az jó val alul 
van a kö zép sze rû sé gen s nem a kö zép fa jú drá mán 
ha nem a kö zép sze rû me lo drá mán is.” Mi köz ben a 
cikk a mû vé szek ké pes sé geit, mû vé sze tét di csé ri, a 
hosszú, rész le tek re is ki té rô be szá mo ló ját ez zel a so -
kat mon dó mon dat tal zár ta: „Ne künk a leg tö ké le te -
sebb szín ját szás is tö ké let len – drá ma író nél kül.” 

A To ku ji ro Tsut sui ve zet te 24 ta gú (16 fér fi ból 
és 8 nô bôl ál ló tár su la ta) Osa ka–Los An ge les–New 
York–Lon don–Pá rizs út vo nal után 1930 no vem be -
ré ben ér ke zett Bu da pest re. Mû so ruk há rom da rab -
ból állt: lásd Sze re lem cse resz nye vi rág zás ide jén 
2. Szunnya dó jö ven dô (ha gyo má nyos ré gi há rom fel -
vo ná sos drá ma volt) és 3. A ha tá ron át (kö zép ko ri 
ka to na drá ma). Va ló di ka bu ki. A má so dik ról azt ír -
ták a kri ti kák, hogy ez a da rab ta lán a ja pá nok Bánk 
bán ja, nagy kard ví vás sal és ha ra ki ri vel. Az elôadáso -
kon be mu ta tott da ra bo kat – He ve si hez ha son lóan – 
nem túl sá go san mél tá nyol ták; az elôadást, a produk -
ciót an nál in kább. „…Amit a szí né szek pro du kál -
nak vég sô kig el fi no mo dott köl té szet és mûvé szet. 
Sa ját ha tá rai kö zött tel jes és tö ké le tes. Mint él mény 
pe dig felejt he tet len.” (A kö vet ke zô év feb ruár já ban 
ôk ját szot tak a Ko lozs vá ri Ma gyar Szín ház ban.) 

Az Új ság 1934. de cem ber 15-i szá ma je len ti, 
hogy a to kiói So shi tu Szín ház mû vész sze mély ze te 
Ao ja ma Jo shie ba lett mes ter ve ze té sé vel eu ró pai tur -
né ra in dul, amely nek egyik ál lo má sa Bu da pest lesz. 
De még mie lôtt e terv va ló ra vál na, a Szín há zi Élet 
1934. 4. szá ma in ter jút kö zöl Ta lál ko zá som Madame 
But terfly-jal cím mel. Tan ge Sa sen ja pán szop rán 
ope ra é ne kes nô mély be nyo mást tett a kér de zô re: 
„Oh na gyok ezek a ja pán mû vé szek! Ta lán nem is 
il lik rá juk a szí nész meg ha tá ro zás. Ki fe je zô kész sé -
gük ma ra dék ta la nul tö ké le tes. Va rázs lók köl tôk és 
in terp re tá to rok egy sze mély ben. In tel li gen ciá juk -
kal, ala kí tó mû vé sze tük kel egy for ma fo kon áll testi 
ügyes sé gük.”  
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1936. feb ruár Ko lozs vár. Yei chi Ni mu ra 26 éves 
ja pán tán cos be mu tat ko zá sa. „A Föld tíz leg na -
gyobb tán co sai nak egyi ke.” Lon don ban New York -
ban fel vált va a tánc aka dé mián ta nít. Eu ró pai kör -
úton van, most ép pen Ko lozs vá ron. „És Ni mu ra 
tán col. Hogy is le het ne leír ni a tán cát. Ki dol go zott 
iz mú tes te kü lö nös moz du la tait, amely ak kor is ki -
fe jez ha moz du lat lan. Vib rá ló uj jait, ar cát, amely 
él, szen ved, kö nyö rög, dia dal mas ko dik. Vissza foj -
tott lé leg zet tel néz zük és érez zük Ke let lel két, távo li 
meg fog ha tat lan lel két. Egy ide gen vi lá got lá tunk, 
tô lünk na gyon messze lé vô nagy bi ro dal mat, ahol 
szí nes, ôsi kul tú rá jú, nyu godt és har cos és bölcs 
em be rek él nek” – ír ta Mar ton Lil li a ko lozs vá ri El -
len zék feb ruár 7-i szá má ban. 

Az Új ság cí mû bu da pes ti lap 1938. no vem ber 
8-i szá ma ar ról szá molt be, hogy a Bu da pes ti Hang -
ver seny ze ne kart ja pán kar mes ter, Hi sa ta da Ota ka 
ze ne szer zô, a bé csi Fe lix Wein gart ner ta nít vá nya 
di ri gál ja. Gyak ran meg for dult Pes ten, most sa ját 
mû vei bôl adott elô. A már em lí tett Hat se Yu a sa pri -
ma don na ne ve is gyak ran sze re pelt a hí rek ben. 
A Fô vá ro si Ope rett szín ház mû vé szei vel is több ször 
fel lé pett. 

A múlt szá zad utol só év ti ze dei ben a ja pán mû -
vész(ek) fel buk ka ná sa Eu ró pá ban, és Ma gyaror szá -
gon is rend kí vü li ese mény nek szá mí tott, a két világ -
há bo rú kö zöt ti idô szak ban kü lön bö zô szín pa di 
mû fa jok kép vi se lôi egy re töb ben je len tek meg 
Euró pá ban és itt hon is. A fi gye lem a ke le ti mû vé -
szet fe lé élénk. A bé csi dön tés (1938) so rán vissza -
ke rült Fel vi dék nek a Ma gyaror szág hoz csa tolt ré -
szén sem lan kad a fi gye lem. 1942. áp ri lis 22-én a 
kas sai Fel vi dé ki Új ság rész le te sen be szá molt az iro -
da lom és a szín pad hely ze té rôl a mo dern Ja pán -
ban. Rész le tes is mer te tést kö zöl tek ar ról is, hogy 
ez idô ben mi lyen da ra bo kat ját sza nak a ja pán szín -
há zak. A fel vi dé ki vá ro sok ban a Ma gyar–Ja pán Tár -
sa ság kez de mé nye zé sé re ja pán na po kat ren dez tek, 
amely re az ak ko ri nagy kö ve tet, Ino ué Ko i rot is 
meg hív ták. 

A kap cso la tok ki szé le sed tek, ma gya rok is egy -
re töb ben ju tot tak el a tá vo li or szág ba. A mi szem -
pon tunk ból kü lö nö sen ér de ke sek Gor don Zi ta vi -
lág kö rü li út já nak japán vo nat ko zá sai. 1938-ban je -
lent meg a bu da pes ti Geni us Kia dó nál Nôi szem mel 
a vi lág kö rül cí mû köny ve, amely ben a gya kor ló szí -
nész sze mé vel szá mol be a ja pán szín há zi élet rôl. 
Rész le te sen is mer tet te a nó- és a ka bu ki elôadá so -
kat. Óriá si ta paszta la tok kal gaz da god va uta zott to -
vább há rom hét után: „Bár csak há rom he te va gyok 

Ja pán ban, de ez a há rom hét annyi hi tet és annyi 
il lú ziót adott vissza, hogy most már nyu god tan me -
he tek el.” Aki a rész le tek re is kí ván csi – a köny vet 
kell elol vas nia! 

A sza po ro dó há bo rús hír adá sok egy re in kább 
ki szo rít ják a mû vé szi hí re ket, amely ekbôl a kö rül -
mé nyek folytán egy re ke ve sebb. A há bo rú évei ben 
ja pá nok nem tur néz nak Ame ri ká ban, Eu ró pá ban 
és a há bo rú után évek nek kell el tel nie, míg a meg -
sza kadt so kol da lú kap cso la to kat meg pró bál ják új -
jáé lesz te ni. 

1986-ban a tó to kai nó szín ház ma gyaror szá gi 
tur nén vett részt Utol só ál lo más: Deb re cen, Csoko -
nai Szín ház (Haj dú–Bi ha ri Nap ló, 1986. no vem ber 
1.) 1989. ok tó ber ben Veszp rém ben a Nem zet kö zi 
Szín há zi Na pok ke re té ben a to kiói K. S. E. C. Thea -
ter mu tat ko zott be. Az 1970-ben ala kult tár su lat 
nem a ha gyo má nyos nó-, vagy ka bu ki- da ra bok kal 
je lent ke zett. Meg pró bál ták az ôsi kul tu rá lis örökség 
ha gyo má nyait beil lesz te ni a mo dern eu ró pai irány -
za tok ba. A Ra so mon avagy a Bo zót ban cí mû pa rabo -
li kus já té kot lát hat ták a né zôk (Fe jér Me gyei Hír lap, 
1989. ok tó ber 12.) 

Két év vel ké sôbb, 1991. szep tem be ré ben a De 
Sza tó Só zó, a The Pe op le’s Light és Com pany ame -
ri kai ja pán ka bu ki elôadást tar tott: a „ka bu ki sí tott” 
Ak hil leuszt két szer játszották a Pe tôfi Csar nok ban, 
egy szer pe dig Deb re cen ben. A ve ze tô sze rint az 
Othel lót, a Mac be thet, a II I. Ri chár dot is el ké szí tet -
ték ka bu ki vál to zat ban. A bu da pes ti ven dég sze rep -
lé sükre megala ku lá suk 12. esz ten de jé ben ke rült 
sor, s fenn ál lá suk so rán száz hat van da ra bot mu tat -
tak be. (Esti Hír lap, 1991. szep tem ber 16.) 

1993 má ju sá ban a Ja pán Ala pít vány szer ve zé sé -
ben Bu da pes ten és Veszp rém ben mu tat tak be kabu -
ki já té ko kat. Na ka mu ra Ma ta dzo, a tár su lat ve ze tô 
szí né sze öröm mel nyug táz hat ta a fo ko zott ér dek lô -
dést. A Ma gyar Hír lap jú lius 3-i szá ma sze rint „a kez -
dés elôtt ne gyed órá val ko ráb ban” jö vôk már nem 
fér tek be a Ma gyar Hon véd ség Mû ve lô dé si Há zá -
nak szín ház ter mé be, s így kö rül be lül annyian re -
ked tek kinn, mint amennyien be ju tot tak. A ve zetô 
szí nész egyéb ként a ma gya rul is meg je lent Ka bu ki 
– az öl tö zô ben a szín pa don cí mû mû szer zô je is, aki 
nem zet kö zi leg is elis mert ka bu ki- szí nész 1982-tôl 
Ber lin ben éven te ka bu ki mû helyt szer ve zett. 1993-as 
be val lá sa sze rint át lag ban 60 ta nít vá nya van, de csak 
ke ve sen tud ják el sa já tí ta ni és meg fej te ni a ka bu ki-
 já té kok tit kát. (Ku rír, má jus 20.) 

Pe dig a ka bu ki mû fa ja mint ha kö ze lebb áll na az 
eu ró pai né zô höz, mint az ôsibb nó, amely ke vésbé 
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lát vá nyos mû faj. A ki lenc ve nes évek kö ze pén Akira 
Mat sui nó szí nész egy he tes tré nin get tar tott a Szké -
né Szín ház ban a nó szí né szet bôl. (Rész le tes in terjú 
a mû vésszel a Szín ház cí mû lap 1995. feb ruá ri szá -
má ban.) 

Nyil ván az al kal mi ta lál ko zá sok so rán nem egy 
ren de zô ben fel me rült, hogy va jon a mi kö zön sé -
günk elôtt si ke rül het ne ma gyar szí né szek kel életre 
kel te ni a mi ha gyo má nyaink tól annyi ra tá vol esô 
ja pán szín há zi elôadá so kat? 1972-ban Ka zi mir 
Károly a Kör szín ház ban a Csú sin gú ra ka bu ki -e lô -
a dá sá val er re vál lal ko zott. A vál lal ko zás sal nem 

val lott szé gyent – a ka bu ki mû fa ja a nép sze rû sí -
tés szint jén bi zo nyá ra kö ze lebb ke rült a né zôk -
höz. De nem annyi ra, hogy na pon ta akad ná nak 
újabb vál lal ko zók. Ne gyed szá zad el tel té vel a deb -
re ce ni Hor váth Ár pád Stú dió ban öt egy fel vo ná -
sos ka bu ki elôadá sá ra tet tek kí sér le tet. A be mu -
ta tó ra 1997. ok tó ber 30-án ke rült sor ab ban a ren -
de zôi hit ben, ame lyet Ze a mi Mo to ki jó szí nész, 
ren de zô, köl tô hir de tett. A ren de zô Pin czés Ist -
ván és szí né szei is hit ték, hogy hoz zá se gí tet ték a 
ma gyar né zô ket „a sza va kon túl mu ta tó szép ség” 
átélé sé hez. 


