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„Ez még előttünk van, ez még előttünk áll, 

 talán efelé megyünk. Ez a kultúra már többet tud, 

 mint a miénk. Valami jövőbelibe pillantunk […].” 
(Emil Varhaeren, 1901) 

„Ezek […] gyermekesek, bolondosak, állatiasak. 

 Egyszóval átlagalattiak, alsórendűek.” 
(Szász Zoltán, 1913) 

2



TARTALOMJEGYZÉK 

Bevezetés 5 

I. Fogalmi keretek, meghatározások 10 

I.1. Színház a kultúrák között 10 

I.2. „Keleti” és „nyugati” színház 18 

I.3. Világszemléleti különbségek 22 

I.4. Az interkulturális színház 28 

I.5. Látens és manifeszt interkulturális színház 34 

II. A Meiji-megújulás és következményei 39 

II.1. A változás elkerülhetetlensége 39 

II.2. „Kiválni Ázsiából és európaivá lenni” 42 

II.3. Kulturális kölcsönhatások megjelenése 43 

II.4. Kabuku – elhajolni 48 

II.5. Az új színházi energiák katalizátora – A shinpa és Kawakami Otojirō 53 

III. Sadayakko 60 

III. 1. A gésa és a lovag – Alkotók, előzmények, háttér 60 

III.1.A. Kawakami Sadayakko 71 

Sadayakko sztárrá válása 77 

III.1.B. A Kawakami-társulat Európában 80 

III.2. A világ körül – Seigeki és nyugatiasodás 91 

III.2.A. A Kawakami-társulat Shakespeare-adaptációi 98 

III.2.B. „Gésa lovag nélkül” – Sadayakko önálló karrierje 101 

Japán első színésznőképzője 102 

Önálló karrier és visszavonulás 105 

3



IV. Matsui Sumako és Hanako 108 

IV.1. Matsui Sumako – Egy modern nő a japán színpadon 108 

IV.1.A. Az új dráma – Shingeki 109 

IV.1.B. Az új nő és a „jó feleség, bölcs anya” 113 

Egy japán színésznő a Babaházban 119 

Egy japán színésznő az Otthonban 124 

IV.2. Hanako – Egy japán nő európai színpadon 133 

IV.2.A. Hanako, a kreáció 137 

IV.2.B. Hanako reprezentációi 143 

Hanako, a modell 144 

Hanako, a (hős)nő 149 

Egzotikumba csomagolt naturalista halál 152 

V. Sadayakko és Hanako Budapesten 156 

V.1. Japán megjelenése a magyar köztudatban 156 

V.1.A. Japanizáló előadások Magyarországon 160 

V.1.B. Japán előadások Magyarországon 165 

V.2. Sadayakko Budapesten 169 

V. 3. Hanako Budapesten 174 

Befejezés 182 

Melléklet 186 

Felhasznált irodalom 195 

Képek forrása 213

4



BEVEZETÉS 

Kawakami Sadayakko 川上貞奴 (1871–1946), Matsui Sumako 松井須磨子 (1886–1919) és 

Hanako 花子 (1868–1945)  a japán színháztörténet megkerülhetetlen alakjai, akik bár 1

kortársak voltak, teljesen másképp gondolkodtak a színházról, a nők helyzetéről és 

szerepéről a japán társadalomban, s egészen eltérően definiálták saját magukat is, ami 

különböző módon, de hatással volt karrierjük alakulására és társadalmi megítélésükre 

egyaránt. 

Jelen disszertáció társadalmi és szakmai öndefiníciójukat alapul véve e három színésznő 

munkásságán keresztül vizsgálja a nyugati és a japán színjátszásnak a XIX–XX. század 

fordulóján bekövetkezett „találkozását” az interkulturális színház elméleteinek figyelembe 

vételével. 

Sadayakko, akinek neve mellett ma a Kōjien 広辞苑 enciklopédiában a „színésznő” 

(joyū 女優) meghatározást találjuk,  gésaként kezdte pályafutását, a „régi” Japán értékeit 2

képviselte és sohasem akart színésznő lenni. Karrierjét és hírnevét férjének, Kawakami 

Otojirōnak és társulatának köszönhette. A nyugaton és Japánban elért sikerei ellenére 

azonban csupán az után kezdett magára „valódi” színésznőként tekinteni, hogy túljutott 

karrierje csúcsán, és 1908-ban megteremtette a japán színésznőképzés keretét és iskolát 

alapított. 

Matsui Sumako viszont már fiatal korától kezdve tudatosan készült a színészi pályára, 

s nagy hangsúlyt fektetett saját önreprezentációjára. Ő már a „modern” japán nő mintája, aki 

– noha sosem járt Európában vagy Amerikában – egész munkássága során nyugati típusú, 

professzionális színésznőként definiálta magát. Az említett enciklopédia róla szóló 

szócikke így kezdődik: „színésznő az új dráma [idején]” (shingekijoyū 新劇女優).  Sumako 3

neve tehát már szorosan összefonódik a nyugati értelemben vett modern dráma és 

naturalista színjátszás megjelenésével Japánban. Ezáltal Sadayakko és Sumako esetében 

 A disszertációban a japán szavakra a Hepburn-féle átírást alkalmazom. A gyakori és népszerű vezetéknevek 1

sokasága miatt a japán szakirodalomban bevett szokás az egyes személyekre a keresztnevükön utalni, így 
a disszertációban én is élek ezzel a módszerrel. Japánban a neveket illetően a családnév áll elöl, ezt követi 
az utónév, így, amennyiben nem angol szakirodalomról van szó, én is az eredeti sorrendet alkalmazom.

 Kōjien 広辞苑, 6. kiadás 第六版, Iwanami Shoten 岩波書店, 2008, Kawakami Sadayakko szócikk 川上貞奴.2

 Kōjien 広辞苑, i.m., Matsui Sumako szócikk 松井須磨子.3
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elengedhetetlen az adott színésznő munkássága tükrében a kor nőképének, a nő mint 

individuum megjelenésének és a japán színház modernizációjának összekapcsolása, 

valamint ennek az oda-vissza hatásnak a bemutatása. 

Hanako gyerekszínészként és tizenévesen gésaként is tapasztalatokat szerzett az 

előadóművészetekben mielőtt 1901-ben már egy kis japán társulat színésznőjeként 

Európába érkezett, ahol Loïe Fullernek köszönhetően vált ismertté. Fuller által írt, az 

európai nézők számára eleinte egyértelműen japán, valójában azonban csupán sztereotip 

elemeket felvonultató, „japanizált” előadások főszereplője volt. Ez a fajta produkció és 

előadásmód azonban csak Európában volt működőképes, így Hanako – Sadayakkóval 

és Sumakóval ellentétben – Japánban nem lépett színpadra, hazatérését követően nem 

folytatta színészi pályafutását. 

Célkitűzésem egyfelől az, hogy Sadayakko, Matsui Sumako és Hanako munkásságának 

összehasonlító értelmezése révén átfogó képet adjak arról a folyamatról, mely a hagyományos 

japán színjátszásban ment végbe egy új, az eurocentrikus tekintet által dominált 

korszakban. Másfelől a disszertáció a magyar nyelvű szakirodalomban hiánypótló szerepet 

tölt be azáltal, hogy bemutatja a XIX. század végi és XX. század eleji japán színháztörténet 

alakulását és hatását a nyugatira, illetve a nemzetközi szakirodalomban is új megközelítést 

alkalmaz, amennyiben a három színésznő jelentőségét együtt, összehasonlító eszközökkel 

vizsgálja. Hármójuk közül Sadayakko tekinthető a legismertebbnek nemzetközi szinten, 

köszönhetően a számos róla szóló monográfiának, tanulmánynak. Jelentős – és főként 

ezekre támaszkodtam én is – Lesley Downer Madame Sadayakko (2003) című, részletes és 

átfogó, de inkább az életrajzra koncentráló könyve, Ayako Kano Acting Like a Woman in 

Modern Japan (2001) című színháztörténeti és feminista szemszögből egyaránt vizsgálódó, 

történeti áttekintést is nyújtó műve, valamint Joseph L. Anderson Enter a Samurai: 

Kawakami Otojiro and Japanese Theatre in the West (2011) viszonylag friss és rendkívül 

részletes és adatgazdag monográfiája a Kawakami-társulat amerikai és európai útjairól. 

Matsui Sumako rövid élete és kizárólagosan kelet-ázsiai munkássága révén kevéssé ismert 

a nyugati színháztörténetben, de annál jelentősebb Japánban, így többek között Ayako 

Kano említett művében Sadayakko pályafutásával állítja párhuzamba őt. Kimagasló értéket 

képvisel továbbá fennmaradt naplója, a Botanbake. Hanako esetében a nyugati és japán 

szakirodalom is elsősorban Rodinnel való találkozására fókuszál, a legtöbb róla szóló 
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könyvnek ez áll a középpontjában, melyeket én is felhasználtam (Sawada Suketarō: Rodan 

to Hanako (1996); Sukenobu Isao: Maruseyu no Rodan to Hanako (2001)), de a róla szóló 

fejezetrészben más szempontokat is érvényesítek karrierje vizsgálta során. Végül az 

Osztrák–Magyar Monarchiában is fellépő két színésznő, Sadayakko és Hanako esetében 

részletekbe menően tekintem át budapesti recepciójukat. 

A vizsgálatot mindenekelőtt azokra a korabeli kritikai reakciókra alapozom, amelyek 

a három színésznő esetében szembetűnő módon egybehangzóan és ugyanarra a két 

tényezőre reflektálnak: a szerep színészi megtestesítésének újszerű módjára és a három 

színésznek a nézői tekintet révén megtestesülő, radikálisan újszerű nőiségére. 

A vizsgálat különösen összetett kihívást jelent, mivel kizárólag a Japán és a Nyugat 

közötti interkulturális cserekapcsolatok tágabb kontextusába ágyazva értelmezhető, ezért 

egyaránt igényel japanológiai, illetve az európai és a keleti színháztörténetre vonatkozó 

tárgyi és módszertani ismereteket, valamint annak a társadalmi és történeti közegnek 

feltárását, amely a vizsgált folyamatok keretét alkotja. 

A színháztörténet-írás alapvető kihívása, vagyis az egyes előadások rekonstrukciójában 

fontos szerepet játszó felvételek hiánya még a XX. század elején is tetten érhető, éppen 

ezért a disszertációban előadások rekvizítumait, kritikáit és fennmaradt dokumentumait 

elemezem, ennek során pedig kiemelt fontosságú a korabeli közönség befogadásmódja. 

Ahhoz azonban, hogy a nézők „(meg nem)értésére” vonatkozóan következtetéseket 

lehessen levonni, vizsgálni kell a kulturális identitás fogalmát, illetve az interkulturalitás 

komplex szerepét. A „feltétlen megértés” határozottan nyugati szempontú vágya azonban 

visszavisz a történeti meghatározottsághoz, „Kelet” és „Nyugat” különbözőségének 

elképzeléséhez, mely a gondolkodásbeli és világnézeti különbségekben keresendő. Ezeket 

az egész szövegre kiterjedő vizsgálódási szempontokat elemzem részletesen a disszertáció 

I. fejezetében (Fogalmi keretek, meghatározások). A téma tárgyalása során kiemelt 

figyelmet fordítok arra, hogy a kortárs európai színháztudomány konceptuális sémáiban 

interpretált tények ne „kolonializálják”  a japán színházi kultúra olvasatát, mi több: 4

épp e két kulturális olvasat viszonyára reflektálok. 

 A kolonializáció fogalma két szempontból is átvitt értelemben jelenik meg dolgozatomban. Egyrészről a poszt4 -
koloniális diskurzus fogalmait is az interkultuárlis csere ábrázolására használom, másrészről valójában 
1945-ig semmilyen idegen hatalom katonái nem léptek Japán területére.
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A II. fejezetben (A Meiji-megújulás és következményei) rövid áttekintését nyújtom 

a korabeli Japán színháztörténetének és jelentős fordulópontjainak. Japánban az 1868-as 

Meiji-megújulást (Meiji ishin 明治維新) követő országnyitási program számtalan kulturális 

változást idézett elő nemcsak a saját(nak hitt), hanem az idegen(nek tekintett) nyugati 

művészetről kialakult szemléletmódban is. Éppen ezért a disszertáció törekszik nem 

csupán egyoldalú nyugati nézőpontú elemzéseket bemutatni, s a részben félrevezető, illetve 

européer konnotációkat idéző „Meiji-restauráció” vagy „Meiji-forradalom” összetételek 

helyett a „Meiji-megújulás” szókapcsolatot használja.  A kelet-ázsiai ország színházi 5

hagyományát addig ismeretlen impulzusok érték, amelyek megkérdőjelezték a több száz 

éves műfajok kizárólagos érvényességét, autonómiáját. Ezen kontextus átfogóbb vizsgálata 

elengedhetetlen a téma megértéséhez. 

Sadayakko karrierjének bemutatását – III. fejezet – a Kawakami-társulat két 

emblematikus, egy a „nyugati” és egy a „keleti” közönség számára készült előadás 

strukturálja. A gésa és a lovag, illetve A világ körül részletes ismertetésén és elemzésén 

keresztül láthatóvá válnak a japán társulat által alkalmazott interkulturális mechanizmusok, 

valamint a XIX–XX. század fordulójának jelentős japán színháztörténeti változásai, 

melyek több európai színházcsinálóra is hatással voltak. 

A IV. fejezet – melyben Matsui Sumako és Hanako munkásságát tekintem át – egyszerre 

ellenpontja és kiegészítése is a III. fejezetnek. Egyrészt kiegészíti a korabeli japán 

színháztörténeti információkat, másrészt felmutatja a színésznővé válás lehetséges 

alternatíváit. Sumako esetében szintén két kiemelkedő produkció (Babaház, Otthon) 

mellett tárgyalom a naturalista színjátszás meghonosodását a szigetországban, továbbá 

a személyéhez szorosan kapcsolódó korabeli gender problémákat. Hanako esetében ugyan 

japán recepcióról nem beszélhetünk, annál fontosabb azonban elemezni Loïe Fullerrel 

közösen létrehozott, autentikusnak szánt produkcióikat és Hanako Fuller általi 

„megcsináltságát.” 

A halál motívuma kiemelt jelentőséggel bír mindhárom színésznő életében és 

karrierjében, s a színpadi halál-reprezentáció interkulturális vizsgálata mellett esetükben 

gender szempontú megközelítésre is lehetőséget ad. Ez a fókusz az egyes fejezetekben is 

 A kifejezést Takó Ferenc nyomán alkalmazom. Ld.: TAKÓ Ferenc, „Fordítva. Nyugati társadalomfilozófiai 5

koncepciók és terminusok »japanizációja« a korai Meiji érában.” Távol-keleti Tanulmányok, 2017/2, 151–187.
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kiemelt szerepet kap, de visszatér a disszertációhoz lazábban kapcsolódó V. fejezetben is, 

mely kitekintés Sadayakko és Hanako budapesti fellépéseire. Utóbbi rész a magyar 

színháztörténet szempontjából is fontos és a japán színésznők vonatkozásában eddig nem 

kutatott időszak. 

A továbbiakban tehát három szempont együttes érvényesítésével fogom leírni, elemezni 

és értelmezni egy térben és időben „távoli” múlt színész(nő)i teljesítményeit. Figyelembe 

veszem a színészi test és a megtestesített szerep viszonyát, az adott kulturális diskurzust 

és befogadói technikákat, továbbá a színészi önértelmezést meghatározó színészi normát.  6

Ezen aspektusok párhuzamos érvényesítése, továbbá a japanológiai, színháztörténeti és 

szociokulturális háttér és kontextus elemzése együttesen hivatottak a tárgy olyan 

komplexitású vizsgálatát végrehajtani, amilyenre annak összetettsége okán szükség van, és 

amilyenre a nemzetközi szakirodalomban alig találunk kísérletet, különösen a vizsgált 

három színésznő pályájának komparatív elemzése tekintetében. 

 Vö.: Patrice PAVIS, Előadáselemzés, Balassi Kiadó, Budapest, 2003, 59. és KISS Gabriella, „Hogyan testesül 6

meg a színész teste? Gondolatok egy kulcsfigura gyávaságáról és a szerepkör színházi emlékezetéről”, 
Helikon, LVII/1–2. (2011) 157–182.
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I. FOGALMI KERETEK, MEGHATÁROZÁSOK 

„[N]em tudok mindent visszaszolgáltatni, elmondani, különösen, ha 
 – idegen mivoltomból fakadóan vagy más miatt –  

nem jól fogtam meg a dolgot, vagy félreértettem.”  7

I.1. SZÍNHÁZ A KULTÚRÁK KÖZÖTT 

A XX–XXI. század fordulójának színházelméleti diskurzusán iskolázott megfigyelő 

számára kézenfekvőnek tűnhet, hogy minden olyan előadást „interkulturális színháznak” 

nevezzen, amely szövegeket, előadói stílusokat, zenét, kosztümöket, maszkokat, táncokat, 

vagy épp díszletelemeket adaptál egy adott kultúrából egy másikba. Az interkulturális 

színház fogalmának behatárolása azonban, főként épp e sokszínűség okán, igen komplex 

feladat, s a kutató számos nehézségbe ütközik, ha egyetlen pontos definíciót kíván 

megfogalmazni. Miért ilyen összetett kihívás megragadni az interkulturális színház 

fogalmát? A válasz talán abban a sokszínű definícióhalmazban keresendő, melynek elemei 

különböző neves szerzők (Patrice Pavis, Marvin Carlson, Erika Fischer-Lichte, Rick 

Knowls stb.) révén az 1980-as évektől kerültek a színháztudomány vizsgálódásainak 

előterébe. Ez a sokszínűség, az újabb és újabb definíciók megfogalmazása vagy éppen 

átformálása azonban tünetértékű is: egyszerre nyújt a kutatónak bőséges fogalmi 

választékot, de egyszersmind megnehezíti a fogalom meghatározását, ha egyáltalán 

beszélhetünk ilyenről. 

Az „interkulturális színház” meghatározást az elsők között Peter Brook előadására 

kezdték alkalmazni (Mahábhárata, 1985), sőt, visszamenőleg definiálták vele a ’70-es 

években rendezett produkcióit is (Orghast, 1970; A madarak tanácskozása, 1977). Az 

interkulturalizmus eleinte egy markánsan eltérő kultúra elemeinek beemelése volt – 

legalábbis ennek tűnt – a „sajátba”, a „nyugatiba”, s ez a dominancia érvényesült az első 

interkulturális színház definíciókban is. Ebben az értelemben a hangsúly egyértelműen 

a Nyugaton mint célkultúrán van, mivel a nyugati közönség színház-nézését az a vágy és 

igény konstruálja, hogy „észlelhessen, tehát leírhasson egy egészet (totalité) vagy legalább 

egy strukturált és szervezett rendszeregyüttest”,  mely a publikumot segíti a színpadon 8

látottak megértésében. A 1980-as évek végére, a ’90-es évek elejére azonban inkább 

 Patrive PAVIS, „Értie-e az idegen mások előadását?”, Színház, 2016. június-július, 49–52, 49.7

 PAVIS, Előadáselemzés i.m., 18.8
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a különböző kultúrák egyenlő arányú megmutatása felé tolódik el a hangsúly. Többek 

között Eugenio Barba, Jerzy Grotowski és Peter Brook művei is inkább egy kultúrák 

feletti, kultúráktól független és közös színházi nyelv kialakítására törekedtek, mely 

tendencia a mai napig él és működik. Ez az időszak ugyanakkor az, amikor Keleten is 

megjelennek az első interkulturális színházrendezők. A folyamat Japánban főként 

Ninagawa Yukio (Médeia, 1978; Macbeth, 1980) és Suzuki Tadashi (Lear király, 1984; 

Dionüszosz, 1990) munkáiban testesült meg, de a világ számos pontján egyre több, 

újítónak számító interkulturális előadás született. A 2000-es évekre a fogalom azonban 

túlterheltté vált, Patrice Pavis – akinek a későbbiekben tárgyalt egyik alapvető 

interkulturális színház meghatározást is köszönhetjük – egyenesen felszámolja az egész 

koncepciót, mondván, a multikulturalizmus kialakulásával már nincs szükség az 

interkulturalitás megközelítésmódjára. Ekkor születik számos olyan mű, mely megpróbálja 

kategorizálni, tisztázni a fogalmat, s a meghatározások lehetséges opciói ezzel is tovább 

növekednek. Erika Fischer-Lichte és Rustom Bharucha – mint látni fogjuk – új, 

„tehermentes” fogalom bevezetésére tesznek kísérletet, hiszen mára a színháztudománynak 

lehetősége van egy értelmezői-elméleti kísérlet keretében vizsgálni a fogalom megjelenése 

előtti produkciókat is az interkulturalitás kontextusában, ezáltal még összetettebb és tágabb 

meghatározás kialakítására adva lehetőséget. 

Már az elemzés kezdetén szembe kerülünk az intercultural és a cross-cultural theatre, 

vagyis az interkulturális és a kultúrákat átszelő színház fogalmával, lehetséges, árnyalatnyi 

különbségeivel és egymáshoz való viszonyával. Fontos megjegyezni ennek kapcsán, hogy 

a cross mint „átszelés” nem csak egyfajta „áthaladást” jelent, így a magyarban használatos 

„kultúrákon átívelő” kifejezés sem feltétlenül utal a szó azon aspektusára, mely szerint ez 

az áthaladás keveredéssel is jár.  9

A kultúrákat átszelő színház szükségszerűen maga után vonja a találkozás és egyeztetés 
folyamatát a különböző kulturális érzékenységek között, habár az a mérték, mely szerint az 
előadásokban ezt érzékeljük, jelentősen függ a projektbe helyezett művészi tőkétől, valamint 
a kidolgozásban és a kivitelezésben jelen lévő helyszíntől és munkafolyamattól is.  10

Az inter- előtag ezzel szemben, vagy épp emellett, „között, köztes” jelentéssel bír, 

vagyis kultúrák közötti színházat jelent. A kifejezés önmagában így utalhat arra is, 

 Jonathan DOLLIMORE, Sexual Dissidence: Agustine to Wilde, Freud to Foucault, Clarendon, Oxford, 1991, 288.9

 Jacqueline LO – Helen GILBERT, „Toward a Topography of Cross-Cultural Theatre Praxis”, The Drama 10

Review, 2002/3, 31–53, 31.
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hogy ezek a típusú előadások amellett, hogy az eltérő kultúrák együtt-létezését hoznák 

létre a színpadon, egyfajta univerzális, kultúrák feletti, közös dolgot kívánnak megmutatni, 

ahogyan például Eugenio Barba keresi az univerzális színházi nyelvet nemzetközi és 

multikulturális színházi laboratóriumában. Ennek tükrében felmerül a kérdés, miben tér el 

egymástól az interkulturális és a kultúrákat átszelő színház? Valóban van-e egyfajta 

mediátor szerepe, amely képes lehet akár arra is, hogy lerombolja a történelmi és kulturális 

határokat, s egy univerzális színházat és kultúrát hozzon létre? Hasonló problémát vet fel 

Erika Fischer-Lichte, amikor rákérdez, az interkulturalizmus sajátos szerepet tölt-e be 

az egyes kultúrákban, vagy univerzális célként értelmezhető. „Vajon az interkulturalizmus 

a színházban a nemzeti, a kontinentális vagy a világkultúrát jelzi? Garantálja és megerősíti 

a kulturális identitást, vagy átalakítja, sőt feloldja azt?”  Itt is felmerül továbbá a kérdés – 11

mely már Peter Brook Mahábhárata című munkája kapcsán is sok vitát váltott ki  –, 12

mennyiben beszélhetünk a másik kultúra propagálásáról és mennyiben a kizsákmányolásáról? 

Vajon az interkulturalizmus tényleg segíti a kultúrák közötti megértést, vagy „tagadja az 

alapvető különbségeket a kultúrák között, és lehetetlenné tesz bármiféle kommunikációt, 

ha egy közös egységben [shared community] való hitbe ringat, amely valójában nem 

létezik?”  13

Amennyiben elfogadjuk azt az általános kultúra-definíciót, mely szerint az egyes népek 

kultúrája különböző szimbólumrendszerekből épül fel, vagy megfordítva, a szimbólumok 

által közvetített közös vonások együttesét nevezzük kultúrának, melynek jellemzője, hogy 

„ember által teremtett, megosztott, konvencionális, rendezett és valójában tanult forma” , 14

amely az emberi létezésnek biztosít „értelmes keretet”  az egymáshoz, a világhoz és 15

magunkhoz való viszony tekintetében, annyiban elmondható, hogy bármely két kultúra 

találkozása és bármilyen mértékű keveredése interkulturalitást, illetve kereszteződést hoz 

létre. Vagy ahogyan Camilleri fogalmaz, a kultúra egyfajta hajlam, „társadalmi örökség”, 

amely általánosságban meghatározza a pszichénket, sőt a szervezetünk minden aspektusát, 

 Erika FISCHER-LICHTE, „Theatre, Own and Foreign: The Intercultural Trend in Contemporary Theatre”, 11

UŐ., (et.al) (ed.), The Dramatic Touch of Difference: Theatre Own and Foreign, Narr, Tübingen, 1990, 11–
19, 18.
 Vö.: W. B. WORTHEN, Shakespeare and the Force of Modern Performance, Cambridge University Press, 12

Cambridge, 2003, 127–128.
 FISCHER-LICHTE, „Theatre…”, i.m., 18.13

 Clifford GEERTZ, The interpretation of cultures, Basic Books, Virginia, 1973, 250.14

 Uo.15
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és az adott csoport befolyása alatt tartja ezeket.  Minden ember rendelkezik saját, egyéni 16

identitással, mely markánsan megkülönböztethető vonásokkal határozza meg őt, s rendelkezik 

személyes identitással, mely a társadalomba való betagozódás során rakódik az egyénre. 

A hangsúly mindkét esetben a társadalmon van, mivel 

[a]z Én-azonosság mindkét vetülete – még az egyéni identitás is – „szociogén” és 
kulturálisan meghatározott. Mindkét folyamat, az individualizáció és a szocializáció is 
kulturálisan kijelölt pályákon zajlik. Az identitás mindkét aspektusa olyan tudatra tartozik, 
melyet az adott kultúra és korszak nyelvezete és képzetvilága, értékei és normái sajátos 
módon formálnak és szabnak meg.  17

A társadalom tehát – mondja Jan Assmann – minden egyénnek meghatározó és egyben 

alkotóeleme, ezáltal az identitásunk is társadalmi konstrukció, vagy épp – visszacsatolva 

Camilleri fogalmához – „örökség”, így minden esetben meghatározott, kulturális 

identitásról beszélhetünk, melybe beleszületünk.  

A kultúra, a maga normáival, értékeivel, világ- és életértelmezésével egyetemben, evidens, 
kizárólagos és alternatívák nélküli világrend gyanánt természetessé válik, úgyhogy 
különlegessége és konvencionalitása az egyénnek fel sem tűnik.  18

Amíg az egyén nem találkozik egy, az övétől radikálisan eltérő kultúrával, nem is 

szembesül a különböző kultúrák másságának problematikájával.  

Az idegen közel áll hozzánk, amennyiben kettőnk között nemzeti, társadalmi, szakmai vagy 
általános emberi jellegű megfeleléseket érzünk; ám távol áll tőlünk, amennyiben ezek 
a megfelelések rajta és rajtunk túlmutatnak […].  19

Az ilyen esetekben pedig, mivel saját kultúránk társadalmilag kódolt mindannyiunkban, 

természetes, hogy ezt tekintjük origónak, s ebből kiindulva, ehhez hasonlítva próbáljuk 

értelmezni az „idegent”. Ez az alapvető oka, hogy egy másik kultúrához való 

hozzáférésünk valamilyen módon mindig különbözik a sajátunkhoz való hozzáférésünktől, 

mert még ha feltételezzük is, hogy mértékét tekintve a kettő azonos lehet, egyiknek vagy 

másiknak mindig elsődleges szerepe lesz az egyén saját élettörténete szempontjából. Jól 

példázza ezt Edward T. Hall jéghegy modellje, mely a kultúrák megismerhetőségét 

illusztrálja, rámutatva a kutatás lehetőségének határaira is. Állítása szerint minden 

 Camille CAMILLERI, „Culture et sociétés: caractères et fanctions”, Les Amis de Sévre 4, 1982, 16–17. – 16

idézi: Patrice PAVIS, Theatre at the Crossroads of Culture, Routledge, London, 2003, 10.
 Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrában, 17

Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2013, 135.
 ASSMANN, i.m., 138.18

 Georg Simmel, „Exkurzus az idegenről”. BICZÓ Gábor (szerk.), Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. 19

Debrecen, Csokonai, 2004, 56–60, 59.
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kultúrának vannak szembetűnő, vagyis látható aspektusai, ez a jéghegy csúcsa. 

Ebben a külső szférában, melyet a kultúra tudatos részének is nevezhetünk, találhatók 

a viselkedésminták (nyelv, történelem, szokások stb.) és a hiedelmek. Itt tudatosságról 

beszélhetünk, mivel ezeket az ember akaratával könnyedén képes befolyásolni, akár 

módosítani, ezáltal egy idegen kultúra ezen aspektusai is egyszerűen megtanulhatók. Ezzel 

szemben a jéghegy nem látható, víz alá merülő jelentős része, a belső (internal), vagyis 

a kultúra öntudatlan, belénk épült része, melyet gyerekkorunktól kezdve a társadalmi 

szocializáció során sajátítunk el. Ide tartoznak az alapvető értékek és gondolkodási 

minták.  Ezeket az „idegen” kultúrában eltöltött megfelelő idő után elkezdhetjük látni és 20

megérteni, de teljes hozzáférésünk aligha lehet. A „kelet” és a „nyugat” mint átfogó 

– s természetesen igen gyakran vita tárgyát képező – kulturális kategóriák között 

a megértés, a megérteni akarás problematikája jelenti az egyik legmarkánsabb 

különbséget. Ezt a sajátos eltérést a Másikhoz való hozzáállástól függően számos módon, 

különböző előjellel fogalmazták már meg keleti és nyugati szerzők egyaránt. Edward Said 

több ízben idézi Lord Cromert az européer tekintet tipikus megnyilvánulásának 

iskolapéldájaként:  

Az európai ember következetesen érvel; állításai mentesek bármiféle kétértelműségtől; 
születésétől fogva logikusan gondolkodik; természeténél fogva kételkedik, s bizonyítékok 
nélkül nem fogadja el egyetlen állítás igazságát sem; pallérozott elméje óramű pontossággal 
dolgozik. A keleti ember gondolkodásában, akárcsak a keleti utcák nyüzsgő forgatagában, 
nem fedezhető fel semmiféle szabályosság. A keleti ember érvelése pongyola. A régi arabok 
némiképp kiművelték ugyan magukat a dialektika tudományában, de utódaik a logikus 
gondolkodás legelemibb szikrájának is híjával vannak. Gyakorta még arra is képtelenek, 
hogy az általuk is igaznak elismert állításból helyes következtetésekre jussanak.  21

A fenti, nyugati felsőbbrendűséget és gőgöt közvetítő idézet Lord Cromer tollából 

származik, aki 1882 és 1907 között volt a brit megszállás alatt lévő Egyiptom angliai 

megbízottja, vagyis a Nílus menti ország első embere. Az idézet ezen kívül – több hasonló 

mellett – jelentős szerepet kap Edward Said Orientalizmus című művében, alátámasztandó, 

hogy a Nyugat milyen jelentős mértékben nézte le és zsákmányolta ki a Keletet. Túllépve 

azonban e kontextuson és a nyugati gőgön, fel kell tennünk a kérdést, milyen 

gondolkodásbeli különbséget tükröz Cromer erős megütközést keltő szövege; mit jelent 

 Vö.: Edward T. HALL, The Silent Language, Anchor Books, New York, 1973, 53.20

 Evelyn BARING Earl of Cromer, Modern Egypt, Macmillan Co., New York, 1908, 146–147. – idézi: 21

Edward SAID, Orientalizmus, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000, 72.
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a „logika”, mely szüntelenül hajtja a nyugati embert a „racionalitás”, a „megértés” felé, és 

valóban másképp van-e jelen az ázsiai emberek mindennapjaiban. 

Mit értünk tulajdonképpen logika alatt? A nyugati, görög eredetű értelmezési tartomány 
esetében az Arisztotelész nyomán kialakult klasszikus kétértékű logikát, és az ennek 
folytatásaként kiépülő modern formális logikai irányzatokat „szigorúan vett” logikaként 
kezeljük. Egy másik értelemben a nyelvhasználat adott viszonyok közötti ésszerűségéről, 
„logikus” voltáról beszélhetünk. Feltehető, hogy itt is létezik egy nyelvi értelemben eredeti 
vagy előzetes működési szabályosság, rendszerűség, amely a fogalmi gondolkodás magas 
szintű absztrakcióját megelőzi, és a mentális műveleteknek, vagy az észhasználatnak, 
mintegy „alapadottsága” jelenik meg benne. Valamiféleképpen arra a mindennapi 
szituáltságban eredő, a nyelvben működő eljárásra kell itt utalni, amelyet általánosításnak, 
vagy fogalomalkotásnak nevezhetnénk. Minden megnevezés egy bizonyos mértékű 
kiterjesztés vagy relatív általánosítás a tulajdonnevektől a „legelvontabb” fogalmainkig. […] 
Annak ellenére, hogy mind a görög filozófiában mind a kínai bölcseletben érveléssel jutunk 
az állítástól a „konklúzióig”, a kínai bölcselők esetében ez „a logikának” pusztán valamilyen 
„előzeteséhez” vezet, különös tekintettel arra, hogy ezekben a szövegekben sokszor maga 
a „konklúzió” nincs kimondva, csak nyelvi utalások révén kell „rágondolni”.  22

Ez a „kimondás”, s az erre való állandó törekvés nemcsak az antik görög hagyományt 

jellemzi, hanem központi eleme a zsidó-keresztény tradíciónak is, melynek alapját az Ige, 

az Isten általi kinyilatkoztatás alkotja, s ezáltal a kimondás és a megértés alapvető eleme 

lesz a nyugati kultúrának. A kínai bölcseletben, s az ezt magukba olvasztó sino-centrikus 

gondolkodásmódokban, amilyen a japán is volt egészen a XIX. századig, illetve a buddhista 

gondolkodásban, melyet a japán eszmetörténeti hagyomány szintén magába olvasztott és 

szerves részévé tett, a ki-nem-mondás nemcsak jelen van, de számos esetben döntő 

fontosságúvá válik. Konfuciusz „csupán” beszélget tanítványaival, kérdéseket tesz fel 

nekik, de a legritkább esetben ad nekik a „helyesre” és a „helytelenre” vonatkozó 

„utasításokat”. Buddha esetében ez a sajátosság végletes módon jelenik meg, például 

amikor egy szál virágot mutat fel követői előtt, s egyedül Kasjapa mosolyodik el, aki túljut 

a szavak általi „megértésen”: 

Egyszer, amikor a Keselyűcsúcson prédikált Sákjamuni Buddha, fölemelt és magasra tartott 
egy szál virágot. A gyülekezet elnémult. Egyedül az érdemes Kasjapa mosolyodott el. 
Buddha így szólt: 
– Birtokomban van a kosár, az Igaz Tan Tükre, a Nirvána csodás eszméje, az igazi lét, 
a formátlanság formája, a titkos Tanhoz vezető kapu – mind túl a szavakon, leírhatatlanul. 
Ezt hagyom örökül a Mahákasjapára.  23

 VÁRNAI András, „A kínai és a görög gondolkodás »összemérhetőségének« nehézségeiről”. KÓSA Gábor – 22

VÁRNAI András (szerk.), Bölcselők az ókori Kínában, Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, Budapest, 2013, 
382–494, 414–416.
 YAN-CHAO, Kapujanincs átjáró – Kínai csan-buddhista példázatok, Helikon Kiadó, Budapest, 1987, 52, 23

„Buddha fölmutat egy szál virágot”.
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A tanítás, a tudás ezáltal Keleten nem minden esetben függ a szavaktól, sőt, túlmegy 

rajtuk, s a megértés sokkal inkább kapcsolódik az érzelmek világához, képzetekhez, 

mint a „racionalitáshoz”. 

Nyugaton az „igen” „igen”, a „nem” nem”; az „igen” sohasem lehet „nem” és fordítva. A Kelet 
az „igent” átcsúsztatja a „nembe” és a „nemet” az „igenbe”; nincs egyszer s mindenkori 
különbség az „igen” és a „nem” között. Ez az élet természetéből következik. A különbség csak 
a logikában kitörölhetetlen. A logika emberi csinálmány, az utilitárius tevékenységek 
segédeszköze.  24

Irodalmi példaként Suzuki a híres japán költő, Matsuo Bashō haikuját és Alfred Tennyson 

versét helyezi egymás mellé, érzékeltetendő a gondolkodásbeli különbségeket: 

Hajolj csak közel   Virág a falrepedésben, 
pásztortáska virágzik  gyökerestül kitéplek én –  
a sövény alján    kis virág, a kezemben tartalak, 25

     de ha meg tudnám érteni, hogy mi vagy,  
     gyökerestül-mindenestül, egészen: 
     Istent meg az embert is érteném.  26

Noha nem Lord Cromer hangnemében, de Suzuki sem semleges álláspontból ütközteti 

a két költeményt. Ha azonban ettől az értékeléstől ismét eltekintünk, továbbra is látható 

az a jelentős szemléletbeli különbség – vagyis hogy a nyugatot főként az értés, míg 

a keletet inkább az érzés jellemzi –, amely pedig a két színházi hagyományt is alapvetően 

meghatározza. 

Függetlenül tehát attól, miként foglalunk állást a gyakran „relativizmus” és 

„univerzalizmus” szembenállásaként értelmezett vitában, s lehetségesnek tartjuk-e, hogy 

egy adott kultúra képviselője „teljes mértékben” megismerjen egy másik, idegen 

kultúrát, a találkozások, kereszteződések vizsgálata kétségkívül elengedhetetlen, 

amennyiben a kultúrák mint „élő szervezetek” – főként a XVI. századtól meginduló 

gyarmatosítások hatására – egyre kevésbé tudnak elszigetelődni egymástól, s a találkozások 

mindig hatással vannak a résztvevőkre, mindig alakítják azokat. Ezek a találkozások jelennek 

meg többek között a színházban, ezen belül az interkulturális előadásokban. Sőt, 

általánosságban véve az is elmondható, hogy a színház szinte minden esetben 

 Erich FROMM – Daisetz Teitaro SUZUKI, Zen-buddhizmus és pszichoanalízis, Helikon, Budapest, 1989, 23.24

 よく見れば薺花咲く垣根かな –– yoku mire ba / nazuna hana saku / kakine kana. A vers Terebess Gábor 25

fordítása. TEREBESS Gábor (szerk.), Régi tó vizet csobbant – Macuo Basó 630 haikuverse Terebess Gábor 
fordításaival. www.terebess.hu
 A vers Várady Szabolcs fordítása. – idézi: FROMM – SUZUKI, i.m., 13–14.26
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interkulturális vagy kultúrákat átszelő, hiszen időben és térben is a kulturális különbségek 

egyeztetésére épül, s 

olyan nyilvános performatív gyakorlatokból áll, amelyeket sajátos kulturális regiszterek 
egyesítése jellemez a narratíva, az előadás esztétikájának, a produkció teljes folyamatának, 
valamint a közönség recepciójának a szintjén.  27

Ennek nyomán a színház már önmagában is „két vagy több kulturális hagyomány 

találkozásaként”  határozható meg. E nyilvánvaló, s valamilyen mértékben mindig 28

jelen lévő interkulturális aspektus ellenére azonban – mint arra Imre Zoltán is kitér – 

a színháztörténet gyakran kezeli egyetlen nagy egységként a „nyugati színházat”, 

bármennyire is problémás ez a szemléletmód. Paul Allain és Jen Harvei The Routledge 

Companion to Theatre and Performance című munkáját és interkulturalizmusról alkotott 

fogalmukat vizsgálva Imre rámutat, hogy  

„egyrészt egyfajta Nyugat–Kelet orientációt állítottak fel […], [m]ásrészt […] 
meghatározásuk egyáltalán nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy vajon a kultúra maga 
mennyiben lenne egységes, azaz egy adott kultúrán belül létezhetnek-e kulturális cserék, 
hiszen megközelítésük szerint az interkulturalitás pusztán két, földrajzilag különböző kultúra 
között kibontakozó jelenség”   29

Interkulturalitásról tehát általában nyugat-kelet viszonylatban beszélnek, holott például 

az ismert japán rendező, Suzuki Tadashi Koreában bemutatott előadásai  szintén 30

ebbe a kategóriába sorolhatók, s többszörös átfedésről is beszélhetünk, amennyiben az így 

színpadra állított eredeti mű nem „keleti” hanem „nyugati”, adott esetben egy görög 

tragédia. 

Disszertációmban éppen ezért fontosnak tartom pontos fogalmi keretek közé helyezni 

a XIX–XX. század fordulóján létezett és a jelen értekezésben végzett komparatív 

elemzéseknek is tárgyát képező „nyugati” és „keleti” színházat. 

 LO – GILBERT, i.m., 31. – idézi, ford.: IMRE Zoltán, „Az operett mint interkulturális jelenség – Kálmán 27

Imre Die Csárdásfürstin (1915) c. operettje különböző színpadokon”, Színház, színház.net, 2013. március. 
 Julie HOLLEDGE, Women's Intercultural Performance, London, Routledge, 2000, 7. – idézi: IMRE, „Az 28

operett…” i.m., 3.
 IMRE Zoltán, Az idegen színpadra állításai – A magyar színház inter- és intrakulturális kapcsolatai, Ráció 29

Kiadó, Budapest, 2018, 10.
 Vö.: Jae Kyoung KIM, „Suzuki Tadashi's Intercultural Progress in South Korea”, Asian Theatre Journal, 30

XXX/1. (2013) 207–222.

17



I.2. „KELETI” ÉS „NYUGATI” SZÍNHÁZ 

A „Kelet”, és ennek következtében a „keleti színház” a XVIII–XIX. században az amerikai 

és európai emberek számára valami távoli és egzotikus dolgot jelentett. A hétköznapi 

közönség számára szinte irreleváns volt, hogy egy kínai vagy koreai műtárggyal, vagy 

egy az Oszmán Birodalomból származó szőttessel találkoznak. Ugyanez figyelhető meg 

a színház esetében is: japán kabuki, pekingi opera (jingju 京剧), netán a Bali szigetéről 

származó táncok – a hangsúly minden esetben az előadások egzotikus, „keleti” mivoltán, 

vagyis másságán volt. A korabeli közönség számára ez a legszembetűnőbb 

különbségekben nyilvánult meg, így az eltérő szcenográfiában, dramaturgiában, színészi 

megjelenésben és játékban. A XIX–XX. század fordulójának színházi emberei azonban 

mást láttak a „keleti színházban”: a színház ősi, tiszta formáját, rituális jellegét fedezték fel 

a produkciókban, s mint a későbbiekben látható lesz, projekciós felületként használták 

saját elképzeléseikhez. Ez az időszak teremti meg „a színház keleten van” gondolatkört, 

mely elképzeléshez számos európai művész csatlakozott akkor és a XX. század folyamán 

is. Ariane Mnouchkine így írt erről:  

Ázsiából származik, ami a színházban egyedülálló, az örök metafora, amit a színész teremt 
meg. […] Ázsiában a dolgokban, a gesztusokban olyan szépséget, olyan egyszerű 
ünnepélyességet találtam, amit véleményem szerint a színház nem nélkülözhet. Ázsiában 
minden cselekedet folyamatos formalizációnak van alávetve. […] Az ázsiai színházi formákat 
azért tettük munkánk kiindulási alapjává, mert maga a színházi forma is onnan ered.  31

Mint azonban látható, Mnouchkine is általánosságban beszél Ázsiáról, holott minden 

esetben pontosan tudjuk, hogy az adott színházcsinálókra mely színházi kultúra és műfaj 

volt hatással. S bár mindegyikük a színház ugyanazon ősi gyökereit vélte felfedezni, 

számottevő különbség van aközött, hogy valaki a japán nó színházhoz nyúlt, mint Edward 

G. Craig; a bali táncoktól ihletődött meg, mint Antonine Artaud; vagy épp az indiai 

kathákalí „ragadta magával”, mint Peter Brookot. A jelen disszertáció, tudatában annak, 

hogy a korabeli „nyugati” színházcsinálókat összességében nyűgözte le a „keleti” színház 

ősi mivolta, és tudatában annak, hogy az indiai, kínai vagy épp japán volt, a XIX. század 

végi, XX. század eleji japán színházi formákat mutatja be részletesen a következő 

fejezetekben, s ennek a színháznak a „nyugati” színházzal való találkozására fókuszál. 

 Ariane MNOUCHKINE, „A színház keleten van”. JÁKFALVI Magdolna (szerk.), Színházi antológia – XX. 31

század, Balassi Kiadó, Budapest, 2000, 202–204.
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Amit ugyanis az előbbiekben a „nyugati” színházcsinálók kapcsán hangsúlyoztam, 

elmondható a japánokról, jelen esetben pedig a három vizsgált színésznő és a hozzájuk 

kapcsolódó személyek és társulatok kapcsán is: ők általánosságban szintén egy nagy 

komplex egységként kezelték a „nyugati” színházat. Így például a Kawakami-társulat sem 

különítette el, mennyiben különbözött egymástól a korabeli angol vagy magyar színház, 

s épp úgy az általános „nyugati” jelzőt használták mindenre, ami kicsit is eltért a saját 

aktuális, japán színházi gyakorlatuktól. 

Ebből kifolyólag felmerül a kérdés, mi is a nyugati színház. Mit érthetünk nyugati 

színházon a XIX–XX. század fordulóján? Egyszerű volna azt mondani, hogy a szöveg-

orientált, intézményesített és polgári színházat nevezzük így, de ennél sokkal összetettebb 

problémával állunk szemben. Hiszen a Derrida által Artaud nyomán megfogalmazott 

nyugati színház definíció logocentrikus és teologikus volta is valójában csak a utóbbi 

időszakot határozza meg:  

„[a] színháznak az a felfogása, azonban, amelyben a logoszt rögzítő dramatikus szöveg 
státusza lép a színház elsődleges modelljévé, igazán csak a nyugati színház utolsó kétszáz 
évének gyakorlatára jellemző, amely dominánssá csak a realista színház produkciós és 
recepciós rendszerének a keretében az utolsó száz évben vál(hatot)t.”  32

A pontosabb meghatározás érdekében a továbbiakban röviden bemutatom a korszak 

színházának azon jellegzetességeit és azokat a társadalmi változásokat, melyek hatással 

voltak a későbbi európai és amerikai színházi hagyomány formálódására és 

sokszínűségére. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a nyugati színház vizsgálata során csak 

a XIX–XX. század fordulójának színházára koncentrálok, mely természetesen nem 

azonos mértékben egyeztethető össze a XX. század későbbi és a XXI. század – akár 

már a logocentrizmust mással helyettesítő – posztdramatikus színházával.  33

Az újkor eleji Európában nem létezett a nyilvánosság és a magánszféra azon ellentéte, 

amely a XX. századra a nyugati társadalmak egyik meghatározó jellegzetességévé vált.  34

Az ipari forradalom által kiváltott kapitalizmus nagymértékű traumát idézett elő a kor 

emberében, aki az új közrend kialakulásával szemben egyre inkább megvédeni kívánta 

 IMRE Zoltán, Színház és teatralitás – Néhány kortárs lehetőség, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 32

2003, 47.
 A posztdramatikus színház alatt Lehmann fogalmi körülhatárolását értem, vagyis egy olyan „színházi 33

szöveg[et], amely a maga részéről újra és újra reflektál önnön nyelvi megalkotottságára”, de „ez esetben a 
színház diskurzusa áll a középpontban, s ezért a szövegről csak mint a színpadon megformálódó valóság 
egyik eleméről, rétegéről vagy »anyagáról« esik szó, nem pedig mint annak uráról.” Hans-Thies 
LEHMANN, Posztdramatikus színház, Balassi Kiadó, Budapest, 2009, 11.

 Richard SENNETT, A közéleti ember bukása, Helikon, Budapest, 1998, 29.34
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magát. A kialakuló identitásválságban csak az nyújtott megoldást, ha az emberek bizonyos 

értékekhez tartották magukat, „s úgy próbálták meg elviselhetővé tenni a rájuk nehezedő 

lelki terheket, hogy ha csak átmenetileg is, de elmenekültek az Énjüket veszélyeztető 

valóság elől.”  Ennek volt tökéletes helyszíne a színház, mely a XIX. századtól 35

fokozatosan nyílt meg a nagyközönség előtt, s a nyilvános jegyárusítás lehetővé tette, hogy 

ne csupán a felső társadalmi rétegek művészetkedvelő pártfogói foglalják el a nézőtér 

jelentős hányadát. Vagyis „a művészet a társadalmi reprezentáció funkciói alól 

felszabadítva, a szabad választás és a változó hajlam tárgya lesz.”   36

A színház már nem arra törekedett, hogy „általában az embert” tegye tökéletessé; ehelyett 
olyan értékeket kellett dicsőítenie, amelyeket általános érvényű normákká és az emberiség 
érinthetetlen „örökös javaivá” nyilvánítottak, annak ellenére (vagy talán éppen azért, mert) 
az adott politikai helyzetben megvalósíthatatlanok voltak.  37

Amit látni kívántak, annak pedig megnyugtatónak kellett lennie, s „semmiképp sem felelt 

volna meg az a hős, akinek Énjét a szétesés fenyegeti, aki makacsul tagadja az érvényes 

értékeket.”  Így váltak egyre népszerűbbé a könnyed, felhőtlen szórakozást kínáló 38

műfajok: bulvárszínházak, zenés-táncos programok, operettek stb., melyek el tudták 

feledtetni a közönséggel a valóságot. Az 1800-as évek végére azonban ezek a műfajok 

egyre inkább kiüresedtek, s már művészi és szellemi értéket is alig képviseltek. 

Ezzel együtt a magán- és közszféra kialakulásával előtérbe kerül az egyes ember 

személyiségének fontossága és védelme is. Ezt azonban csak a magánszféra intim 

közegében tárják fel az emberek, így a nyilvánosság előtt történő feltűnés esetében 

minél hasonlóbb valaki a többi emberhez, annál jobb. Ez a rejtőzködés jól működött 

a hétköznapokban és a XIX. századra a nézőtéri világítás lekapcsolásával a színházra is 

kiterjedt, ahol a közönség immár csöndesen szemlélődve figyelte az előadást bármiféle 

közbekiabálás vagy hangoskodás nélkül. A színpadon azonban, épp ellenkezőleg, a publikum 

pontosan felismerhető és meghatározható karaktereket kívánt látni, s ez hozta el a realista-

naturalista színjátszás korát az 1800-as évek végén. 

Ugyanaz az időszak azonban, amely a Théâtre Libre, a Freie Bühne, az Independent 

Theatre Society, valamint a moszkvai Művész Színház megalapításához vezetett, melyek 

 Erika FISCHER-LICHTE, A dráma története, Jelenkor, Pécs, 2001, 493.35

 Jürgen HABERMAS, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Gondolat, Budapest, 1993, 96–97.36

 Peter SIMHANDL, Színháztörténet, Helikon, Budapest, 1998, 202.37

 FISCHER-LICHTE, A dráma… i.m., 493.38
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mind „azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy megszüntessék az irodalom és a színház közötti, 

a 19. század elejére jellemző szakadékot,”  – ez hozza magával a szimbolizmus 39

megjelenését is, mely ugyancsak színházat követel magának Párizsban – Théâtre de 

l’Œuvre –, melyben a közönség észreveszi „azt a testi megjelenést, amelyben a kifejezés 

képlékennyé vált, kiszakította magát a szalonnás tojás realizmusának zsarnokságából.”  40

Az új irányzat az emberi lét mélyebb aspektusait kívánta feltárni azáltal, hogy az álmok, az 

elme, valamint az érzelmek mélyére hatol.  Innen már csak néhány évnek kellett eltelnie, 41

hogy meginduljanak az új évszázad elején a különböző avantgárd mozgalmak, melyek 

célja egyenesen a színház „irodalomtalanítása” volt. Ez alapvetően az addig stabil, 

egységes világ elemekre hullásának erősödő képzetével és a nyelvi válság szinte mindent 

átható élményével függött össze, melyről Nietzsche már 1876-ban írt, s amelyet 1902-

ben a drámaírók közül Hofmannsthal is megfogalmazott: „az elvont szavak, 

amelyekkel a nyelvnek végtére is természetszerűleg élnie kell, ha valaminő ítéletet kíván 

kifejteni, korhadt gombák gyanánt omlottak szét a számban.”  Ezen élmények hatására 42

egyre több olyan kezdeményezés indult meg a színházakon belül, melyek már nem az 

addig népszerű valóság leképezésére törekedtek, hanem sokkal inkább a logikusan 

felépített cselekményt és lélektani jellemábrázolást elvető, a szavak „béklyóitól 

megszabaduló” produkciókat hoztak létre.  43

A XX. század elején megjelenő új „színházcsináló” generáció, köztük Adolphe Appia, 

Edward G. Craig, Max Reinhardt és Georg Fuchs alapvetően visszautasították a fotografikus 

realizmus színpadra állítását, s Craig és Appia nagy hangsúlyt fektetett a geometrikus 

alakzatok és a fények díszletépítő funkciójára, így ezekkel az elemekkel különböző 

struktúrájú „ritmikusan harmonikus tereket”  hoztak létre. Mind a négyen a színház 44

„újrateatralizálásáért” szálltak harcba, s remélték, hogy a „Színház Művészete visszanyeri 

 FISCHER-LICHTE, A dráma… i.m., 498.39

 SENNETT, i.m., 208.40

 Vö.: Martin ESSLIN, „Modern Theatre: 1890–1920”, John Russell BROWN (ed.), The Oxford Illustrated 41

History of Theatre, Oxford University Press, Oxford, 1995, 341–380, 356–358.
 Hugo von HOFMANSTHAL, „Levél”. SALYÁMOSY Miklós (szerk.), Kultusz és áldozat – A német esszé 42

klasszikusai, Európa, Budapest, 1981, 439.
 Vö.: Antonin ARTAUD, „Levelek a nyelvről”. VINKÓ József (szerk.), A könyörtelen színház, Gondolat, 43

Budapest, 1985, 168.
 ESSLIN, i.m., 363.44
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majd jogait; munkája mint alkotó művészet, önálló lesz és már nem csak tolmácsoló-

közvetítő jellegű.”  45

Ezek az alkotók azok, akik párbeszédbe kezdtek az Európába érkező különböző keleti 

társulatok révén a kínai, japán, vagy indiai színházzal, s ezekben a számukra új, mégis ősi 

mivolttal rendelkező műfajokban fedezték fel az „újrateatralizálás” egyik lehetséges 

módját. 

A XIX–XX. század fordulóján tehát, a modern színház kialakulásakor jelentős 

sokszínűségről beszélhetünk, s ezért is nehéz (lehetetlen?) meghatározni a nyugati színház 

fogalmát. Nem volt mindegy, hogy az ember milyen színházat látogatott, és ott épp 

bulvárszínházi, sematikus cselekményű szalonvígjátékot tekintett meg, vagy eljutott egy 

művészszínházba, ahol kását főztek a színpadon, vagy épp Craig monumentális díszleteit 

csodálhatta meg, amelyeknek kevesebb közük volt a valósághoz. 

I.3. VILÁGSZEMLÉLETI KÜLÖNBSÉGEK 

Az elmondottak mellett léteznek olyan kulturális elemek, melyek révén a XIX–XX. század 

nézője a sajátjának – a fenti értelemben véve „nyugatinak” – érzett és értett egy adott 

előadást függetlenül attól, hogy ezt franciaként tekintette meg Moszkvában vagy 

németként Londonban. Ezek az elemek minden esetben arra a közös, évezredeket átszövő 

kulturális hálóra és gondolkodásmódra vonatkoztathatók vissza (eltekintve attól, hogy 

illeszkedtek ahhoz, vagy, mint az avantgárd esetében, az attól való elszakadást keresték), 

amelyek az antik görög, illetve a zsidó-keresztény tradíció fogalom- és szimbólumkészletéből 

szövődtek, s képeztek ezáltal ellentétet a keleti kultúrával és gondolkodással szemben.  

A klasszikus japán – és általában a tradicionális kelet-ázsiai – színjátéktípusok, vagyis 

például a nó 能, a kabuki 歌舞伎 és a bunraku 文楽 is, merőben más formanyelvi eszközöket 

használnak, mint a nyugatiak.  

Az európai kultúrkörben nevelkedett nézőt egyszerre bűvölik el és teszik tanácstalanná 
a hagyományos japán színjátékok. Lenyűgözi az előadás formai tökélye és a színpadi közlés 
sokrétűsége, de nem tud mit kezdeni a játék végtelen lassúságával és végletes 
stilizáltságával.  46

 Edward G. CRAIG, „A színház művészete – Első párbeszéd”. UŐ., Új színház felé, Színháztudományi 45

Intézet, Budapest, 1963, 38.
 DURÓ Győző, „Színház az örökkévalóságnak”. KOKUBU Tamocu: A japán színház, Gondolat, Budapest, 46

1984, 89–125, 89.
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Pontosan ebbe a problémába ütköztek az első olyan japán társulatok, amelyek a XIX–XX. 

század fordulóján elhagyták a szigetországot és amerikai, illetve európai turnékra indultak, 

hogy megismertessék a világgal színházművészetüket. Ilyen csoport volt többek között 

a Kawakami-társulat, illetve az a japán együttes is, amellyel Hanako érkezett Európába. 

A közönség – mint látható lesz – mindkét esetben hosszú időn át meg volt róla győződve, 

hogy autentikus előadások szemtanúja, ezek a produkciók azonban már a nyugati közönség 

számára átdolgozott darabokból álltak. 

Három évtizeddel később hasonló dolog történt Artaud-val és Brechttel is. Artaud 1931-

ben látta a párizsi gyarmati kiállításon egy, a Bali-szigetről érkezett társulat táncelőadását, 

míg Brecht 1935-ben Moszkvában volt tanúja Mei Lan-fang  kínai színész 47

produkciójának. Mindketten hittek az előadások eredeti és ősi mivoltában, az 

„újrateatralizálás” lehetőségét látták az előadásokban, s ezáltal egy „termékeny 

félreértés”  (csak a XX. század második felétől kezdenek így tekinteni rájuk) áldozatai 48

lettek, s saját víziójukat vélték felfedezni bennük, vagyis Brecht az elidegenítést, Artaud 

pedig a szavak nélküli színházat. Ezek az előadások „rádöbbentik őket, az eddig 

pszichologizáló európai színházfelfogással ellentétben, hogy a színpadi szövegen túl 

létezik egy »újfajta testi nyelv«, amely jelekre és nem szavakra épül.”  Ez az „újfajta 49

nyelv” felfedezése pedig kiutat mutatott a korszak nyelvi válságának élményéből. 

Elmondható tehát, hogy a XIX–XX. század fordulójától a különböző keleti színházi 

formák – lehetséges válaszként a nyelvi válságra, de nem „eredeti” formájukban – 

elkezdtek beépülni a nyugati színházcsinálók különböző munkáiba. Felmerül azonban 

a kérdés, miért nem autentikus voltukban, azaz miért csupán „nyugatbarát” változatban 

voltak képesek megjelenni ezek az alkotások az európai és amerikai színpadokon. Vagyis 

miért olyan „élvezhetetlenek” a nyugati nézők számára a keleti színház különböző 

színjátéktípusai?  

A színház kialakulása mindenütt a valláshoz, a rítushoz köthető. Az ókori 

Görögországban a Dionüszosz- vagy az eleusziszi, míg a középkorban a templomi 

 Mei Lan-fang (1894–1961) női szerepek eljátszására specializálódott jingju színész, a mai napig az egyik 47

legnagyobb és legismertebb kínai előadóművész. Már gyermekkorától jingjut tanult, majd tizenhárom 
évesen csatlakozott a Xiliancheng-társulathoz, s 1919-ben illetve 1924-ben Japánban, 1930-ban az 
Egyesült Államokban, 1932-ben és 1935-ben pedig a Szovjetunióban turnéztak.
 P. MÜLLER Péter, „Termékeny félreértések a távol-keleti színház európai recepciójában”. UŐ., Hamlettől 48

a Hamletgépig, Kijárat Kiadó, Budapest, 2008, 129–134, 133.
 B. FÜLÖP Erzsébet, „A színház keleten van”, Symbolon, 2003/1. 193–197, 193.49
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szertartásokból alakult ki, s ugyanez elmondható a Keletről is, ahol többek között a japán 

színjátéktípusok szintén különböző vallási, sintoista vagy buddhista gyökerekre vezethetők 

vissza. 

Kelet-Ázsiában és Európában azonban eltérő istenhittel állunk szemben. A zsidó-

keresztény kultúra térhódításával a politeista világnézetet felváltotta az egyistenhit.  50

A világ keletkezését Istentől eredeztetik, akinek örök érvényű törvényei vannak. A lét 

a földön ezáltal egyszeri és megismételhetetlen, s tetteink határozzák meg, hogy földi 

létünk után hová kerülünk. Egyedül felelünk létünkért, és önállóan teremthetünk 

kapcsolatot az Istennel, a szó, az ima által. Emellett a középkori világnézet szerint épp 

ezért maga az élet csak átmeneti állapot, amelyben a léleknek le kell győznie a különböző 

testi kísértéseket, hogy utána felkerülhessen a mennyországba. Vagyis ennek köszönhetően 

az európai ember világképe alapvetően vertikális szerkezetűvé vált.  51

Ezzel szemben a keleti vallások, a buddhizmus, a hinduizmus, vagy a kínai népi 

hiedelemvilág, s még az európai értelemben vett „vallásnak” aligha nevezhető, 

animisztikus eredetű japán sintoizmus is több istenséget, szellemet, illetve őst tisztel. 

A világ a folyamatos keletkezés és pusztulás körforgásából alakul ki, s ugyanez áll a létezésre 

is. Nem csak egy élet van, lehetőség van az újjászületésre, s ezek az életek egyenértékűek. 

Ezáltal a keleti ember világképe horizontális szerkezetűvé vált.  52

Az évszázadok során a különböző vallási rítusok lassú változása hozta létre a színházat. 

A görögöknél a kórusból kivált az első, a második, majd a harmadik színész; a templomból 

a misztériumjátékok kikerültek az utcára. Ami viszont azóta is őrzi helyét a nyugati 

színházban, az a szó, a beszéd meghatározó szerepe. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala 

az Istennél, és Isten vala az Ige.”  Az antik drámákat illetően pedig 53

[…] legalábbis ami a lényeges mozzanatokat illeti, a szavakkal, a szavakban megjelenő 
akciók és a látványban megjelenő akciók nem válnak el egymástól. A kommunikációs és 
a metakommunikációs tartalom és jelentés minden jelentős mozzanatban egymást erősíti, 
vagyis megegyeznek, ugyanazt mondják.  54

 Jelen disszertáció keretei között nincs módom kitérni az iszlám kultúrának az európai kultúrtörténetben 50

játszott szerepére. Fontos azonban, hogy ebben a tekintetben, vagyis az egyistenhit szempontjából az arab 
hódítások sem fordították vissza a monoteizmus megszilárdulásának folyamatát.

 DURÓ, i.m., 90–91.51

 DURÓ, i.m., 91–92.52

 Szent Biblia, Jn 1.153

 BÉCSY Tamás, „A színpad és a nézőtér viszonya”, Színház, 1979/12, 1–9, 2.54
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A nyugati világ ezen „alapokon” állva a kimondott szóra épül, melynek ereje van. 

A kimondás egyben értelmezés is lesz, s ennek kiemelt szerepe lesz a kereszténységben, 

ahol a Szentírás, a Szó, az Ige egyben üzenet, melyet kimondás által kell megérteni és 

hirdetni.  A verbalitásnak ez a döntő szerepe nem szűnik meg a későbbiekben sem. A világ 55

változásával az ember egy állandó racionális folyamatra kényszerül: önmaga 

meghatározásra, mely racionális folyamatban a szóbeliség ugyanolyan fontos lesz, s ugyanez 

figyelhető meg a művészetekben is. A nyugati személyiség-felfogás egyik kulcsa az 

individuum, s a felvilágosodástól már a színész is művész, így a színházművészetben is 

elkezdődik egyfajta individualista útkeresés, s a színészi játékban is egyre inkább az egyén 

kerül középpontba. A színpadon is egy állandóan megújuló világot látunk, amely műfajok 

sokféleségének kialakulását hozza magával.  56

A görög logosz jelentéshálójában, a szóban, a mögötte álló értelemben, és az ezt 

mozgató gondolkodásban tükröződik e hagyomány egyik legjellegzetesebb 

sajátossága: a kimondott szó megragadható, követhető, tükröz valamit, ami mögötte van, 

amivel logikai kapcsolatban áll. 

A keleti világban ezzel szemben ami felfogható és látható, az egyben lényegtelen is: 

a világ lényegi vonásait kell megragadni, de ezek a racionalitás útján elérhetetlenek. 

A logikai struktúrák által szervezett – vagyis nem az istenség vagy a szellemvilág 

megszólítására alkalmazott – verbalitás a gondolkodás, a racionalitás hordozója, 

ellenben a törvények nem minden esetben racionálisak, ezáltal érzéki megragadásukra van 

szükség, hogy eljussanak az emberekhez. A színház pedig tökéletes eszköze lehet az 

érzékiségnek, s ha emocionális eszközökkel valóban el tudja juttatni a mindenkori 

törvényeket az emberekhez, akkor azokat rögzíteni kell.  57

Míg tehát a nyugati színházban a szereplők közötti párbeszédekből bontakozik ki 

a cselekmény, s a közönség részben egy intellektuális folyamat részese, addig a keleti 

színház az ének, a tánc, a pantomim és a szöveg szétválaszthatatlan érzéki megközelítésére 

törekszik. Ezáltal egy sokkal komplexebb világ bontakozik ki a néző szeme előtt. Ezekből 

következik, hogy általánosságban véve a nyugati drámák számunkra sokkal érthetőbbek, 

 Vö.: Richard E. PALMER, „»Hermeneuein-hermeneia« – Ókori szavak használatának mai jelentősége”. 55

FABINY Tibor (szerk.), Ikonológia és Műértelmezés 3. – A hermeneutika elmélete, JATEPress, Szeged, 
1998, 59–76, 62–65.

 DURÓ, i.m., 91.56

 DURÓ, i.m., 92.57
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reálisan követhetők, mert valósághű ábrázolásra törekszenek. A keleti színművészetben 

nincs ilyen törekvés, nincs folyamatábrázolás, olyan bonyolult színházi jelrendszert 

használnak, amely nem emlékeztet valóságos élethelyzetekre. A nyugati színháznak 

a folyamatos „keresgélés” miatt koronként újabb és újabb műfajai alakultak ki, s 

létrejöttük a társadalmi rend változásaival függött össze. A keleti színházban ezzel szemben 

egy időtlen aspektus jött létre, ahol egy-egy forma kialakulása után, amennyiben képes 

volt – bármiféle konkrét verbális magyarázat nélkül – megérinteni a közönség lelkét és 

átadni azt a megfoghatatlan és nehezen meghatározható dolgot, melyet a hindu 

színművészet raszának , a nó hanának  hív, akkor az emberek úgy gondolták, hogy 58 59

az adott színjátéktípusnak változatlanul fenn kell maradnia. Köszönhetően ennek a 

hagyománynak, Ázsiában több száz színjátéktípust tudunk megkülönböztetni.  60

Ezek a műfajok méltóvá váltak a megőrzésre, s a „visszamaradottság” gondolatának 

megjelenése is csak a nyugati hatás kapcsán jelent meg. Kizárólag nyugati szemmel nézve 

tűnnek ezek a műfajok „elavultnak”, „fejlődésképtelennek”, „lemaradottnak”, s megint 

csak nyugati szemmel tűnnek „ősibbnek”, „változatlannak” és „természetinek”. S nem 

elhanyagolható tény – mint a következő fejezet részletesen tárgyalja –, hogy a nó és 

a kabuki esetében is a nyugatnak való megfelelési kényszer hatására próbálják 

megreformálni a már több száz éve kialakult műfajokat, azért, hogy érthetők legyenek 

a nyugat számára, holott ez a fajta racionalitás alapvetően hiányzott belőlük, mivel csupán 

érzéki megközelítésre alapoztak. 

A „keleti” és „nyugati” egységét a mai előadóművészetekben már kisebb mértékben 

érzékeljük azonosíthatónak, mert az interkulturalitásra való törekvéssel elmosódnak a határok 

az egyes kultúrák között. Amikor tehát a XIX–XX. század fordulója esetében „nyugati 

színházról” beszélünk, nem a nyugati színház egységéről beszélünk, hanem magának 

a Nyugatnak az egységéről, de természetesen nem abban az értelemben, hogy az e szférát 

 A rasza रस szó szerint ízt, illetve illatot jelent, s azt az emelkedett érzést foglalja magába, melyet a néző 58

a sikeres előadás után érez.
 A hana 花, melynek jelentése: virág, egy Kanami és fia, Zeami által kidolgozott esztétikai fogalom, mely 59

az előadás „varázsa”, s az ezzel keltett esztétikai hatást jelenti. „A virág akkor mutatkozik, ha az egyik 
ember (a néző) felfogja, megérti (szívében meglátja) a másik ember adta jelt – még pontosabban: 
azt a képet, amit ez a jel hordoz. A másik ember a színész. Mivel a színész az, aki valamit közölni akar, 
neki kell helyhez és időhöz (hangulathoz és alkalomhoz) magát és jeleit alkalmazni. A nézőnek meg kell 
látnia – szívében, elméjében – a színész látomásait.” VEKERDY Tamás, A színészi hatás eszközei – Zeami 
mester művei szerint, Magvető Kiadó, Budapest, 1974, 237.
 DURÓ, i.m., 89–90.60
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alkotó kisebb egységek mind egyformák volnának. Ez az értelmezés tehát teljességgel 

természetes, amennyiben a hasonlók összessége bizonyos távolból szemlélve természetes 

módon forr össze homogénnek tetsző egységgé. Japán éppen eléggé távol volt Európától 

ahhoz, hogy „a Nyugatot” egységnek lássa. S ugyanez fordítva is igaz. A „másik” ilyen 

értelemben vett „egységként” való szemlélete tehát nem a „saját” egységének érzetéből 

következik. A „nyugati” kultúra csak a „másik” „keletiként” való felismerése után alakítja 

ki sajátos „nyugat-tudatát”, nyugatkénti öndefinícióját. Emellett ugyanakkor fontos, hogy 

ez a „saját” hagyomány épp úgy kisebb egységekből tevődik össze, ahogyan fáiból az erdő, 

s aki közvetlenül „találkozik” vele, noha az „erdőben jár”, mégis egyes fákkal „találkozik”.  

Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy a disszertáció által vizsgált színésznők és társulatok 

milyen típusú „nyugati színházzal” találkoztak. Tudjuk, hogy Kawakami Otojirō, 

Sadayakko férje, már 1893-ban három hónapot töltött Párizsban a nyugati színház 

tanulmányozása végett, s alkalma volt megtapasztalni valamit a francia színházból. Mivel 

azonban a Théâtre Libre és majd a szimbolista Théâtre de l’Œuvre is magánszínházként 

működtek, ezekbe szinte biztosan nem jutott el, de már így is számos olyan előadást 

láthatott, melyekből megtapasztalhatta a naturalista-realista színjátszás egy kis részét. 

Legtöbb esetben a vígjátékokat, vígoperákat, vaudevilleket és a nagy népszerűségnek 

örvendő melodrámákat látogatta, melyek fő témája a szerelem volt, s a francia nyelv 

ismerete nélkül is nagy hatással voltak rá (bár saját darabjaiban sokáig mellőzte a 

romantikus szálakat). Biztosan látta Adolphe d’Ennery háborús darabjának felújítását, 

a Peking elfoglalása (Prise de Pékin) című előadást a Théâtre du Châtelet-ben, melynek 

történetét később saját darabjába is beépítette. Jelen volt egy bűnügyi darab színpadra 

állításánál is, mely az Orcivali bűntett (Crime d’Orcival) címen futott, és nagy 

valószínűséggel látott két XVIII. századi háborús-szerelmi történetet, A Púpost (Le Bossue) 

és a Győzelem Anyát (Le Mère la Victoire) is.  Ezek az előadások pedig – mint majd látni 61

fogjuk – alapjaiban befolyásolták Kawakami rendezői elképzeléseit, miután visszatért 

Japánba. Később, a turnéjuk során a Kawakami-társulat látta színpadon Ellen Terry-t és 

Sarah Bernhardtot, akiknek sokszor tragikus játéka jelentősen befolyásolta Sadayakko 

színészi technikáját, illetve Terry és Henry Irving hatásának köszönhető majd 

Kawakaminak A velencei kalmár utáni feltétlen rajongása, és hogy később Japánban 

 Joseph L. ANDERSON, Enter a Samurai: Kawakami Otojiro and Japanese Theatre in the West, Wheatmark, 61

Tucson, 2011, 21–22.
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számos Shakespeare-darabot visz színre. Továbbá a társulat európai körútja alatt Loïe 

Fuller védnöksége alatt állt, így nem elhanyagolható az a tánctechnikai egymásra hatás 

sem, mely közös együttműködésükből fakadt. 

Hanako esetében viszont lényegesen kevesebbet tudunk arról, hogy ha látott 

előadásokat, azok milyen hatással voltak rá, hiszen ő maga nem hozott létre saját 

produkciókat, csupán Fuller színésznőjévé vált, ennek ellenére azonban több korabeli 

művészt szintén megihletett. 

A Sadayakko és a Kawakami-társulat, illetve Hanako és Fuller által létrehozott 

előadások tárgyalása előtt azonban feltétlenül vissza kell térni az interkulturális színház 

vizsgálatához és „meghatározásához”. 

I.4. AZ INTERKULTURÁLIS SZÍNHÁZ 

A legtöbb e témával foglalkozó mű kiindulópontjának tekinti az interkulturális színház 

fogalmának meghatározása szempontjából a Patrice Pavis által vázolt homokóra-modellt, 

melyet 1992-ben mutatott be a Theatre at the Crossroads of Culture című munkájában. 

Pavis híres homokóra alakú modellje kultúrákat foglal magába, melyeket eltávolítanak az 

eredeti kontextusukból, hogy újjáépülve illeszkedjenek egy új kontextusba. A homokóra 

két kamrája a forrás-, illetve a célkultúrákat, míg a középen elhelyezkedő szűk nyak 

különböző szűrőket tartalmaz. Pavis az egyes kultúrákra kódrendszerekként tekint, míg 

a szűrők azok a segítő elemek, melyek dekódolják a forráskultúra „érthetetlen” 

elemeit a célkultúra számára. 

A kifejezetten művészi kódok előidézik az érdeklődést az általános kulturális és szociológiai 
megértés iránt, és fordítva, az általános kulturális kódok ismerete elengedhetetlen a speciális 
művészi kódok megértéséhez.  62

A forráskultúra többé-kevésbé szilárd, s ahhoz, hogy elérje a célkultúrát át kell jutnia a szűk 

nyakon, vagyis a kultúra „szemcséinek” elég finomnak kell lenniük ahhoz, hogy lejussanak 

a célkultúrához. A folyamat során a szemcsék átrendeződnek, számos szűrőn  mennek 63

keresztül, mielőtt megérkeznének az alsó kamrába.  

 PAVIS, Theatre…i.m., 13.62

 Pavis szám szerint tizenegy különböző szűrőt különít el: (1) kulturális formázás, (2) művészi formázás, (3) 63

az adaptálók látásmódja, (4) adaptációs munka, (5) a színészek előkészítő munkája, (6) a színházi forma 
kiválasztása, (7) a kultúra színházi reprezentációja, (8) befogadás-adaptálás, (9) olvashatóság (10a) 
művészi formázás (10b) szociológiai és antropológiai formázás, (10c) kulturális formázás, (11) adott és 
várható következmények.
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Ahelyett, hogy színházi formákat és gyakorlatokat hasonlítanánk össze, a modellizáció és 
szerkezetbe foglalás képessé tesz arra, hogy összekapcsolódjunk és összefonódjunk 
egymással (ahelyett, hogy egybeolvadnánk).  64

Ennek a fajta folyamatnak azonban két kockázati eleme is felmutatható. Egyrészt, 

a forráskultúra anyagának összes specifikuma összekeveredhet és lerombolódhat, ezáltal 

elvesztve eredeti formáját, mielőtt a célkultúrába érkezne. Másrészt nincs arról szó, hogy 

az eredeti anyagon milyen nyomokat hagynak a szűrők, miután elérik a célkultúrát. Tehát 

ez a modell csupán a megértést szándékozik segíteni, s mint ahogy Pavis is látja (s érdemes 

megfigyelni, hogy ő is az egységes nyugati színházat állítja szembe az attól eltérővel), 

teljesen egyirányú: 

a csereszituáció egyirányban a forráskultúrából, az idegen [foreign] kultúrából történik 
felénk (nyugatiak felé), a célkultúra, a nyugati kultúra irányába, melyben a művészi munka 
és a célközönség is elhelyezkedik.  65

Így a modellre akár egy táplálkozási folyamatként is lehet tekinteni, melyben a test a 

célkultúrának felel meg, míg a forráskultúra egyfajta táplálékká válik, mely valamilyen 

formában feldolgozásra kerül. Vagyis, a homokóra-modell által bemutatott interkulturális 

csere nem más, mint egy reduktív folyamat, amely meg-/átszűri a kulturális különbségeket, 

létrehozva ezzel egy kivonatot, amelyet a célkultúra már könnyedén meg tud 

„emészteni”.  66

Pavis azonban, érezve a modell hibáit, az 1996-os The Intercultural Performance 

Reader című mű bevezetőjében már árnyalja a képet és úgy fogalmaz, hogy az 

interkulturális színházat bizonyos értelemben „olvasztótégelyként kell felfognunk, 

melyben előadási technikák méretnek össze, és egyben keverednek is azon technikákkal, 

melyek útján befogadják és alakítják is őket.”  Tény, hogy ebben a tanulmányában sem 67

lép túl a Kelet–Nyugat ellentéten, de ez a meghatározás már nem feltételez egy domináns 

kultúrát, s mivel „olvasztótégelyről” beszél, a csere is többirányú lehet, s képes 

megmutatni mindkét kultúrának a másikra gyakorolt hatását. Vagyis már alkalmazza azt az 

elképzelést, melyet Schechner állított korábban, hogy „nincs »tiszta« kultúra, amelyet ne 

befolyásoltak volna más kultúrák.”  68

 PAVIS, Theatre…i.m., 18.64

 PAVIS, Theatre…i.m., 7.65

 LO – GILBERT, i.m., 43.66

 Patrice PAVIS, „Introduction: Towards a Theory of Interculturalism in Theatre?”. UŐ. (ed.), The 67

Intercultural Performance Reader, London & New York, Routledge, 1996, 2.
 PAVIS, „Introduction…”, i.m., 4. és Vö.: ford. IMRE, Az idegen… i.m., 11.68
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Bár az efféle kapcsolatok kibogozhatatlanul kuszának tűnnek, az ázsiai nézőpontok 
semmilyen értelemben sem fordíthatók át a nyugatiakba és nem szimmetrikusak azokkal oly 
módon, mint ahogyan a végtelenségig fel- és felfordított homokóra funkcionális használata 
alapján naivan hihetnénk.  69

Ebben a bevezetőben tehát már az olvasztótégely mellett egy másik finom árnyalat tűnik fel, 

ahol az „ázsiai nézőpont” már nem kizárólag táplálék minőségben jelenik meg, hanem – 

utalva a homokóra visszafordítására – felsejlik a rá gyakorolt, legtöbb esetben valamelyik 

európai kultúrából eredő hatás. Ezáltal ebben az elgondolásban nem forrás és cél, illetve 

táplálék és test, hanem két forrás, vagy két táplálék jelenik meg, melyek egymásra hatva 

sosem adják ugyanazt az eredményt. Az interkulturális színház kapcsán – melynek hat 

variációját különítette el  – hibrid formákról beszél, melyeket tudatosan és szándékosan 70

hoznak létre különböző előadói tradíciókból, s ez a keverék képes megmutatni az eltérő 

kulturális területeket is. Habár azt is hozzáteszi, hogy a hibridizáció gyakorta olyan, hogy 

már nem lehet megkülönböztetni az eredeti formától,  így az ilyen esetekben valóban 71

összeolvadásról beszélhetünk.  72

A hibridizáció, vagyis a kulturális identitások keveredésének fogalma elsősorban Homi 

Bhabha nevével és a posztkoloniális szituációval fonódik össze, ahol a gyarmatosító 

a gyarmatosítottal szemben – és fordítva – vagyis a Másikhoz való viszonyban 

pozicionálja magát. Az így kialakuló koloniális diskurzus „tárgyának produktív 

ambivalenciája […] az a »másság«, mely egyszerre a vágy és a megvetés tárgya, eredet és 

identitás fantáziáján belül artikulálódó különbség.”  73

Pavis ugyanebben a bevezetőjében a posztkoloniális színházat úgy határozza meg, mint 

amely magába foglalja a hazai kultúra elemeit és alkalmazza azokat az őshonos 

perspektívára, előidézve ezáltal a nyelvi, dramatikus és előadói folyamatok keveredését. 

Utóbbi szóval azonban óvatosan kell bánni, ugyanis Bhabha egyik közismert tétele szerint 

a hibriditás kulcsfogalma nem a keveredés állapotát írja le, hanem „megnevezi azokat az 

 PAVIS, „Introduction…”, i.m., 2.69

 Vö.: IMRE, Az idegen… i.m., 11. és PAVIS, „Introduction…”, i.m., 8–10.70

 PAVIS, „Introduction…”, i.m., 8.71

 Homi K. BHABHA, „A Másik kérdése: sztereotípia, diszkrimináció és a kolonializmus diszkurzusa”. BÓKAY 72

Antal – VILCSEK Béla – SZAMOSI Gertrud – SÁRI László (szerk.), A posztmodern irodalomtudomány 
kialakulása, Osiris, Budapest, 2002, 630–643, 631.
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összetett kulturális formációkat, amelyek keletkezésük pillanatától kezdve destabilizálják 

az őket létrehozó koloniális, s ily módon hierarchikus, aszimmetrikus konstellációkat.”  74

A koloniális hibridizálást nem úgy kell elképzelnünk, mint különböző, önmagukban 
egységes kulturális identitások keverékét. Ez nem a genealógia problémáját veti fel, és nem 
is a gyarmatosító és a gyarmatosított kultúrák közti egyszerű különbségtevés kérdését. 
A megkülönböztetés, amiről itt szó van […] a belső meghasadás folyamataként megy 
végbe.  75

Fontos azonban leszögezni, hogy Japán esetében csak átvitt értelemben beszélhetünk 

bármiféle kolonializációról, ugyanis az ország, a fenyegetések ellenére, sosem került sem 

gyarmati, sem félgyarmati függésbe, sőt a XX. század elején maga kezdett gyarmatosításba 

a kelet-ázsiai térségben annak érdekében, hogy elismert „nyugati nagyhatalommá” váljon. 

Ennek ellenére – mint a későbbiekben kifejtem – éppen hogy beszélni kell Japán és a 

kolonializáció közötti speciális viszonyról, mert az ország a Meiji-megújulást követően 

mégis egyszerre lesz saját maga által kolonializált és így egyben kolonializáló is. 

Pavis azonban a több évtizedes vizsgálódása után 2010-ben az Intercultural Theatre 

Today című tanulmányában drasztikus lépésre szánja el magát. Mint mondja, az elmúlt 

évtizedekben az interkulturalitás egy fontos és hasznos „híd” volt, amely kultúrákat és 

elszigetelt etnikai csoportokat tudott összekapcsolni egymással: 

az elmúlt negyven év interkulturális színháza egy lehetséges válasz volt a széttöredezett 
közönség és műfajok számára. Valójában megkísérelte kiszélesíteni a nemzeti és politikai 
perspektívát azáltal, hogy közelítette a külföldi kultúrákat egymáshoz.  76

Mára viszont, a globalizáció hatására Pavis szerint ez elvesztette jelentőségét, így 

lényegében fel kell számolni. A szöveg alappillére az a gondolat, mely szerint újra kell 

gondolni az interkulturális színház teóriáját, ugyanis az izolált kultúrák az elmúlt évtizedek 

változásai miatt eltűntek, míg sok más kultúra elkezdett egybeolvadni, vagyis immár egy 

globális színházról kellene inkább beszélni.  Pavis kezdeményezése ellenére azonban az 77

interkulturális színház fogalma nemcsak nem tűnt el, hanem még „divatosabb” mint 

valaha. Hiszen hiába beszélhetünk az egyre jelentősebb méreteket öltő globalizációról, az 

„egységesnek” kikiáltott nyugattal szemben, a szintén „egységesnek” kikiáltott kelet még 

mindig eltérő és más. 

 Ina KERNER, Postkoloniale Theorien, Hamburg, Junius Verlag, 2012, 126. Vö. Boris BUDEN, “Kultúrák 74

közti fordítás”, Lettre, 2003, 51.
 BUDEN, i.m., 52.75

 Patrice PAVIS, „Intercultural Theatre Today (2010)”, Forum Modernes Theater, München, Band 25/1, 6.76

 Vö.: PAVIS, „Intercultural…”, i.m., 5–15.77
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Erre az eltérés-érzésre próbált reagálni Marvin Carlson még Pavis homokóra-modelljének 

megjelenése előtt. Egy olyan tipológia kifejlesztésével kísérletezett, amely a színházi 

gyakorlatot aszerint választja szét, hogy az kulturálisan mennyire idegen vagy ismerős, s ez 

alapján alakított ki hét lépcsőfokot, melyben az első helyen az önmagában ismerős kultúrát 

megjelenítő előadások állnak, melyek nem tartalmaznak idegen elemeket. A második lépés, 

mikor a külföldi elemek asszimilálódnak a tradícióba, mely el is nyeli őket; a harmadikban 

a teljes külföldi struktúra ismerőssé tétele zajlik az elemek elszigetelése helyett; a negyedik 

lépcsőfok esetében a külföldi és az ismerős egy új keveréket hoznak létre, amelyet ezután 

beolvasztanak a tradícióba és ezáltal válik ismerőssé; az ötödikben a külföldi maga 

asszimilálódik teljes egészében, hogy ismerőssé váljon; a hatodikban a külföldi elemek 

külföldiek maradnak, ismerős struktúrát használnak az elidegenítés miatt, a sokkhatásért, 

vagy az egzotikum megidézéséért; a hetedik lépcsőfok pedig teljesen idegen előadást takar, 

amelyben semmiféle kísérlet nincs arra, hogy alkalmazkodjon az ismerőshöz. A hatodik szint 

után azonban a befogadók részéről akár az alapvető megértés problémája is felmerülhet, 

hiszen semmifél „ismerős” elemmel nem találkoznak ezen előadások esetében.  78

Erika Fischer-Lichte nem lépcsőkről, hanem hálóról beszél, és különösen az adaptációs 

folyamatra, a „termékeny befogadásra” helyezi a hangsúlyt, s a befogadás által gyakorolt 

hatásra fókuszál. 

Minden interkulturális előadás kapcsolatok hálóját építi fel a saját és az idegen színházi 
tradíció között, melyekből az elemeit veszi. Az ismerősnek és az idegennek megfelelő 
viszonylagos pozíciók az előadásban teljes mértékben e háló szerkezetétől függnek. 
Megjegyzendő tehát, hogy a hálót egyrészt a befogadás funkciója, másrészt a befogadás 
tényleges folyamata strukturálja.  79

Egyfajta összefoglaló mű szerepét tölti be a 2002-ben születő Jacqelin Lo és Helen Gilbert 

által írt Toward a Topography of Cross-Cultural Theatre Praxis című tanulmány, mely 

egyrészt summázza az eddig napvilágot látott fontosabb szövegeket, illetve újabb 

strukturális felosztást, definíciókat és az interkulturális színház meghatározásának 

kitágítását is kínálja. Ebben az esetben a kultúrákat átszelő [cross-cultural] színház 

gyűjtőernyőként jelenik meg, mely alá három nagy csoport tartozik: a multikulturális 

 Vö.: Marvin CARLSON, „Peter Brook’s The Mahabharata and Ariane Mnouchkine’s L’Indiade as Examples 78

of Contemporary Cross-cultural Theatre”, Erika FISCHER-LICHTE (et.al) (ed.), The Dramatic Touch of 
Difference: Theatre Own and Foreign, Narr, Tübingen, 1990, 49–56.
 Erika FISCHER-LICHTE, The Show and the Gaze of Theatre: A European Perspective, University of Iowa 79

Press, Iowa, 1997, 150.
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színház, a posztkoloniális és az interkulturális, melyek további kisebb egységekre 

bomlanak.  Az interkulturális színház pedig, mely abszolút nyugati alapokon nyugszik, 80

„hibrid származék egy szándékos találkozásból kultúrák és előadói hagyományok 

között.”  Hozzáteszik ugyanakkor, hogy ennek létezik egy politikai, gazdasági aspektusa 81

is, ezáltal beemelik a két évvel korábbi bharucha-i meghatározást, mely szerint az 

interkulturális színház úgy is jellemezhető, mint „az állam és a piac tevékenysége által 

körülhatárolt szándékos beavatkozás.”   82

Az interkulturalitáson belül elkülönítenek három újabb altípust: a transzkulturális, az 

intrakulturális és az extrakulturális színházat. Véleményük szerint a transzkulturális 

színház célja, hogy túllépjen a kultúrspecifikus keretbe foglaláson és egy közös igazságot 

keressen, illetve mutasson fel, mely mindenhol jelen van. Az intrakulturális színház az egy 

országon belüli diverzitást hivatott láthatóvá tenni, míg az extrakulturális színház az észak-

dél, kelet-nyugat tengely mentén létrejövő cserére tér vissza. A szerzők ugyanakkor „nem 

azt célozzák, hogy relativizálják vagy meghaladják a kulturális különbségeket, hanem 

inkább ünnepeljék és kikérdezzék ezeket a különbségeket, mint a kulturális felhatalmazás 

és esztétikai gazdagság forrását.”  83

Rick Knowls 2010-es Theatre and Interculturalism című könyvében szintén felteszi 

a kérdést, mi is az interkulturális színház. Számára egyfajta színházi kísérlet, mely 

„produktív párbeszédre képes a színpadon a különböző kultúrák között, a térben a színpad 

és a nézők között, illetve a közönség sorain belül.”  Itt is kiemelt szerepet kap tehát a 84

termékeny és értő befogadás gondolata. Továbbá Knowls fontosnak tartja megjegyezni, 

hogy miért inkább az interkulturális kifejezést kedveli a többi – kultúrákat átszelő, 

extrakulturális, intrakulturális, multikulturális, prekulturális, posztkulturális, 

transzkulturális, ultrakulturális stb. – alternatív kifejezés helyett. Világosan látszik ebből, 

hogy kis eltéréseket leszámítva egyenlőségjelet tesz e fogalmak közé, s Lóval és Gilbert-

rel szemben nem kísérel meg hierarchikus viszonyrendszert felállítani. Az interkulturalitás 

fogalmát főként „inter-”, köztes volta miatt azért tartja előbbre valónak, mert képes „az 

 A multikulturális alá tartozik a multikulturalizmus kis „m”-el és a Multikulturalizmus nagy „m”-el, a 80

posztkoloniális alá a szinkretikus és a nem-szinkretikus. Vö.: LO – GILBERT, i.m., 32.
 LO – GILBERT, i.m., 36.81
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interakció lehetőségének megidézésére a kulturális pozicionáltság sokféleségén keresztül, 

elkerülve a bináris megosztottságot.”  85

Mint látható minden szerző arra törekszik, hogy „letisztultabb” képet adjon a témával 

kapcsolatban, bár sokan például az intrakulturális színházat teljesen külön kezelik az 

interkulturálistól, s számukra egy effajta alá-fölérendelt pozíció elképzelhetetlen volna. 

Jelen disszertáció azonban elfogadja az „egy szinttel feljebb” kialakított ernyő-modell 

elképzelést, mely szerint minden olyan színház, amelyben kulturális találkozás történik, 

kultúrákat átszelő (cross-cultural) színház, és ezen belül az interkulturális színház 

altípust alkot. Az interkulturális színházra azonban, összetettsége és bonyolultsága 

folytán, a szakirodalom egyelőre nem tudott egységes meghatározást adni. 

Ezt a problémát a jelen disszertációban az összefonódás fogalma révén hidalom át, 

melyet a következő alfejezetben fogok részletesen meghatározni. 

I.5. LÁTENS ÉS MANIFESZT INTERKULTURÁLIS SZÍNHÁZ 

Beszélhetünk-e interkulturalitásról az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején 

külföldre induló japán truppok, így Sadayakko és a Kawakami-társulat, illetve Hanako 

esetében, ha maga a fogalom csak az 1980-as évek elején jelent meg a színháztörténetben, 

s mintegy „új”, „éppen felfedezett forma”, forradalmi konnotációkat hozott magával? 

Másképp fogalmazva: valóban új jelenség-e az interkulturalitás a színházban? Az utóbbi 

kérdést Fischer-Lichte teszi fel, s a következőképpen válaszolja meg: 

Először is, ha kellően mélyre ásunk a történelemben, azt találjuk, hogy bárhol, ahol 
bizonyítékunk van a színház létezésére, a szomszédos kultúrák színházi formáinak cseréje 
megvalósult. Európában természetesen – csak tekintsünk a német színházra: a professzionális 
német színház többé-kevésbé az Angliából érkező vándortársulatokból, vagy a commedia 
dell’arte truppokból, vagy a francia társulatokból, vagy mindezek keverékéből alakult ki. 
Tehát ki lehet jelenteni, hogy a 17. századi német színház valójában „interkulturális” volt.  86

E logika mentén – visszatérve a fejezet elején írtakhoz – szinte minden interkulturális 

színháznak tekinthető, nemcsak az 1980-as évektől, hanem visszamenőleg is. Így 

vizsgálva, az UNESCO világörökség részét képező, a köztudatban tisztán japán színházi 

formaként élő nó is interkulturális színház, hiszen előzményei közül nem egy a kelet-ázsiai 

kontinensről érkezett Japánba, tehát gyakran kínai, illetve koreai közvetítéssel jelentek meg 

 KNOWLES, i.m., 4.85

 Katrin WÄCHTER (ed.), Dialogue: Erika Fischer-Lichte and Rustom Bharucha, Berlin, 2010. október 12. 86

www.textures-platform.com

34



a szigeteken. A mára kihalt gigaku 伎楽  egyik állandó jelenetében falloszforgató tánc 87

szerepelt, mely egyes elméletek szerint Mimashival, a műfaj megalapítójával érkezett 

Koreán keresztül Indiából. Vagyis a kutatók azt feltételezik, hogy Nagy Sándor 

hódításainak hatására kerülhetett kapcsolatba az antik görög színház szatírjátékaival.  88

Ezen kívül – mint Fischer-Lichte is megemlíti – hasonló megállapításokat tehetünk a kabuki 

esetében is. Okuni  – akinek az első kabuki-táncokat és -jeleneteket köszönhetjük – 89

produkcióira nagy hatással volt a misszionárius és jezsuita szellemiség egyaránt, s több 

olyan ábrázolás is született róla, melyeken arany kereszttel a nyakában lépett fel. Az 

interkulturális csere azonban nem csupán a szomszédos országok között működött, hanem 

már sokkal a XX. század előtt képes volt jelentős távolságokat megtenni. Ennek kiváló 

példája Voltaire 1755-ben bemutatott A kínai árva című darabja, mely Ji Junxiang A zhaoi 

árva hatalmas bosszúja (Zhai shi gu er da baochou 趙氏孤兒大報仇) című zaju  típusú 90

kínai drámán alapszik. Franciaországban ekkor számos ilyen jellegű darabot fordítottak le, 

melyek a XI. és XIV. század között születtek Kínában. Voltaire ezek közül választotta ki és 

adaptálta saját elképzelései szerint A kínai árvát a Comédie Française színpadára.  91

Később, az 1900-as évek elején ugyanez történt Japánban, mikor színpadra állították az 

Othellót kabuki stílusban,  vagy XX. század közepi példa Brecht A kaukázusi krétakör 92

című műve, mely Li Xingdao A krétakör (Hui Lan Ji 灰闌記) című drámáját használta fel. 

Ezeken kívül számos példával lehetne folytatni a sort, nem is beszélve a Kawakami-

társulat előadásairól. A színháztörténet-írás mégsem tekint e produkciókra interkulturálisként. 

Tehát a kérdés adott: mi kellett ahhoz, hogy elkezdjünk interkulturális előadásokról és 

színházról beszélni? Fischer-Lichte egyik elsődleges szempontja a gyarmatbirodalmak 

felbomlása, és a legtöbb gyarmat függetlenedése az 1960-as évekre. 

Többé nem volt – az első pillantásra sem – megoszlás/válaszfal a független és gyarmatosított 
nemzet, a gyarmatosító és a gyarmatosított között. Ebben a kontextusban számomra úgy 

 A buddhizmus eszméit terjesztő játék és felvonulás a VII–VII. században.87

 Vö.: Benito ORTOLANI, The Japanese Theatre: From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism, 88

Princeton University Press, Princeton, 1995, 33–34.
 Ld. bővebben: II.4. fejezet89

 A zaju a mongol Yuan-dinasztia (1271–1368) idején kialakult „vegyes színjáték”.90

 WÄCHTER, i.m., 1. 91

 Ld. bővebben: III.2.A. fejezet92
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tűnik, hogy az „interkulturális” kifejezést olyan terminusként használják, mely azt sugallja, 
hogy ebben a pillanatban minden nemzet egyenlőként tud találkozni.  93

Ezután hozzáteszi, nem csoda, hogy ezt a kifejezést a Nyugat hozza létre, és éppen a 

gyarmatok függetlenedése után, így a továbbiakban nem is kérdés, hogy az interkulturális 

viszony a Nyugat és a nem-Nyugat között létezhet. Vagyis, az interkulturális viszony 

azokra a színházi formákra vonatkozik, melyek a Nyugatot a „maradékkal” szemben 

pozicionálták, s nem említették, hogy mi történik a latin-amerikai, afrikai netán ázsiai fúziók 

esetében.  94

Ezért van tehát, hogy szinte mindenki megelégszik az egyszerű „kelet-nyugat” 

gyűjtőfogalmak szembeállításával. Azt azonban, hogy mennyire problémás ilyen 

egyszerűen használni a fogalmat, érzékletesen mutatja a disszertációban eddig felvázolt 

számos (az egészhez képest mégis elenyésző mennyiségű) definíciós kísérlet, 

mellyel a színháztudósok a fogalom megjelenése óta küzdenek. 

Maga Fischer-Lichte is látja ezt, így jut el a Verflechtungen német kifejezéshez, 

melynek fordítása is problémákat okozott, s végül az angolban a weawing főnévvel 

helyettesítették.  Magyarul talán az összefonódás kifejezés lehet a legkifejezőbb, hiszen az 95

anyag szálai egymáshoz simulnak (nem gabalyodnak), ezzel egy új textúrát hoznak létre, 

viszont nem oldódnak fel egymásban, tehát az új produktumnak „közelről” nézve láthatók 

a különböző és önálló összetevői. 

Természetesen e megfogalmazás alapja is az interkulturális színház, plasztikusabban 

fejezi ki azonban Fischer-Lichte és Rustom Bharucha elképzeléseit, kevésbé terhelt és 

elhasznált, illetve „[ú]j lehetőségeket nyit meg, és eshetőségeket ad arra, hogy elhagyjuk 

a poggyászt, […] amely az »interkulturális« kifejezéssel jár.”  96

Összefoglalva és alapul véve a fent vázolt fogalom-magyarázatokat, jelen disszertációban 

az interkulturalitás az összefonódásra utal, melynek segítségével olyan színházi előadások 

jönnek létre, amelyekben felismerhetők az adott kultúrák egyes elemei, de ezek nem 

olvadnak össze, csupán kapcsolódnak egymáshoz, hogy új szövetet alkossanak. Ebben az 

esetben viszont valóban szinte minden előadás két vagy több kultúra összefonódásából jön 

 WÄCHTER, i.m., 1.93

 Erika FISCHER-LICHTE, „Introduction – Interweaving Performances Cultures – Rethinking ‘Intercultural 94

Theatre’: Toward an Experience and Theory of Performance beyond Postcolonialism”. UŐ. (et.al.) (ed.), The 
Politics of Interweaving Performance Cultures: Beyond Postcolonialism, Routledge, London, 2014, 1–25, 5.
 WÄCHTER, i.m., 2.95

 WÄCHTER, i.m., 2.96
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létre. Ezek közül „szótári” értelemben mindegyiket interkulturálisnak tekinthetjük, épp ezért 

kívánok két új, a megkülönböztetést segítő alfogalmat bevezetni, melyek az interkulturális 

színház/előadás ernyője alatt helyezkednek el. 

A fogalom kialakulása előtti olyan előadások, melyeket ma interkulturálisnak nevezünk, 

valójában a befogadói oldalon autentikusnak tűntek. Ennek oka, hogy a két vagy több 

kultúra egymáshoz mérten nagyon különböző arányban épült be az előadásokba. A domináns 

mellett a többi kultúra elemei csak „támogató” funkciót töltöttek be, hogy ismerőssé 

tegyék azt a közönség számára, s segítsék az értelmezést. Ma viszont, az interkulturális 

színház fogalmának kialakulása és elterjedése után, úgy véljük, hogy ezek az előadások is 

ebbe a kategóriába sorolhatók, hiszen egy markánsan eltérő színházi kultúra elemeit 

illesztették saját, több esetben évszázadokkal korábban kiforrott színjátéktípusukba, mely 

önmagában nem volt ismerős, így értelmezhető sem az adott befogadók számára. Ezek 

az előadások így a látens interkulturális színház kategóriába kerülnek, mely 

meghatározás a befogadó műveltségére és előzetes ismeretére, vagyis a recepcióesztétikára 

épít, hiszen a kor nézői – hiába láttak „interkulturális” előadást – még a saját fogalmi 

kereteik között sem érzékelték ezeket a produkciókat valamiféle „keveréknek”, melyek két 

vagy több színházi kultúra találkozásából jöttek volna létre, hanem tradicionálisnak látták 

őket. S nemcsak a hétköznapi nézők kezelték így ezeket a produkciókat, hanem a kor 

színházcsinálói is, akik a már említett „termékeny félreértés”-nek köszönhették új színházi 

látásmódjukat. 

A manifeszt interkulturális színház kategóriájába ezzel szemben azok az előadások 

kerülnek, melyek – a fischer-lichtei terminust használva – „termékeny befogadásra” lelnek, 

vagy épp Knowls kifejezésével élve, „produktív párbeszédet” képesek létrehozni a kultúrák 

és így a nézők között is. „[A] műalkotások igazi befogadása […] csak annak számára létezik, 

aki »együttjátszik«, azaz tevékenysége révén valamilyen saját teljesítményt nyújt.”  Ehhez 97

hasonlóan, amíg a befogadóban a kultúrák „együttjátszása” nem valósul meg, addig az adott 

produktum „igazi befogadásáról” sem beszélhetünk (ha egyáltalán létezik „igazi befogadás”). 

A gyarmatbirodalmak felbomlása után azonban létrejön az interkulturalitás fogalma, mely 

mintha bűnbánatot gyakorolna azzal, hogy törekszik láthatóan, sőt sok esetben egyenlő 

mértékben megmutatni a markánsan eltérő, főként nyugat-kelet, vagyis volt gyarmatosító és 

 Hans-Georg GADAMER, A szép aktualitása, T-Twins Kiadó, Budapest, 1994, 43.97
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gyarmatosított oppozícióban a színházi kultúrák produktív összjátékát a színpadon. Ezt pedig 

már a befogadók is több színházi kultúra együttélésének, játékának látják, nem pedig 

autentikusnak. Egyre inkább távolodva azonban a gyarmatbirodalmak és megszűnésük 

korától ez a bűnbánó „funkció” az elmúlt évtizedekben egyre inkább veszített jelentőségéből, 

s a mai alkotásokban már kevésbé domináns szerepet tölt be. Ninagawa Yukio, Suzuki 

Tadashi, Eugenio Barba, Peter Brook és Ariane Mnouchkine legtöbb munkái is ebbe 

a kategóriába tartoznak, mivel szándékoltan az eltérő kultúrák közti szakadék áthidalására 

törekedtek. Vagyis munkáikat az egyenlőség feltüntetése és a művészi tudatosság jellemzi, 

így a nézők is teljes tudatában vannak annak, hogy interkulturális előadást néznek. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fogalom megjelenésével eltűnt volna a látens 

interkulturális színház, sőt befogadói kultúrától függ ma is. Amennyiben Suzuki Tadashi 

Koreában rendez egy előadást japán és koreai színészekkel, s mindkét kultúra 

hagyományos színjátéktípusait felhasználja a produkcióhoz, egy hétköznapi japán, illetve 

koreai néző számára egyértelmű, tehát látható lesz az interkulturalitás. Viszont, ha mindezt 

egy átlagos európai nézőnek mutatják be, feltételezhető, hogy számára ez a fajta 

interkulturalitás rejtve marad, mivel csupán a markánsan „keleti” jellegét érzékeli belőle, 

s akár tradicionális előadásnak is gondolhatja. Igaz, ha ez a koreai és japán elemeket 

felhasználó produkció történetesen Euripidész egyik drámája, akkor már az európai néző 

számára is egyértelműen láthatóvá válik az interkulturalitás. 

Ezáltal a Kawakami-társulat Amerikában és Európában bemutatott előadásai 

interkulturálisak, de a látens kategóriába tartoznak, mivel épp csak annyira fogják 

módosítani az előadásokat a nyugati dramaturgiának megfelelően, hogy értelmezhetővé, 

ismerőssé váljanak az amerikai és európai közönség számára. 

Ennek vizsgálata előtt azonban elengedhetetlen, hogy betekintsünk a korabeli Japánt ért 

radikális, az ország minden szintjén megjelenő változásokba, modernizációba, illetve 

ennek okaiba, melyek a kultúrára és a hagyományos színházra is hatással voltak, s lehetővé 

tették továbbá az olyan előadók és színházcsinálók megjelenését, mint Sadayakko, Matsui 

Sumako vagy Hanako.  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II. A MEIJI-MEGÚJULÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

„A vörös korong a nemzeti zászlónk közepén többé 
már nem úgy jelenik meg mint pecsét egy lezárt 
birodalmon, hanem ettől fogva a Felkelő Nap 
jelképe, amely halad és emelkedik megcélozva a 
világ felvilágosult nemzeteit.”  98

A Meiji-megújulás 1868-ban új történelmi kor kezdetét jelezte Japánban. A több mint 250 

éve hatalmon lévő Tokugawa sógunátust 徳川幕府 (1603–1868) megbuktatták és a fiatal 

Meiji császár 明治天皇  (1867–1912) neve alatt egy új kormány alakult,  Japán megnyitotta 99

határait a Nyugat előtt. Ezt a jelentős változást, mely egyaránt kihatott az ország politikai, 

gazdasági, társadalmi és kulturális, s így irodalmi, illetve színházi életére is, a „nyugatiasodás” 

és a „modernizáció” terminusaival szokták illetni.  100

Annak megértéséhez, hogy a köztudatban „bezárt országként” élő Japán miként volt 

képes több mint húsz év alatt egy „feudálisnak” mondható rendszerből kapitalista, modern 

állammá alakulni – s ezáltal színházi életét is megújítani – feltétlenül meg kell vizsgálni 

a megújuláshoz vezető utat, illetve azt a kérdést, mennyire volt valójában zárt ez az ország. 

II.1. A VÁLTOZÁS ELKERÜLHETETLENSÉGE 

Japánt 1192-től egészen 1868-ig egy kisebb polgárháborús időszakot leszámítva három 

sógunátus  irányította. A sóguni rendszer (bakufu 幕府) létrejöttével az ország politikai 101

hatalma a császár kezéből a harcos vezérekhez került, s ez a rendszer évszázadokon át 

képes volt fennmaradni, köszönhetően Japán földrajzi elhelyezkedésének és 

elszigeteltségének. 

 Itō Hirobumi (1941–1909), Japán első miniszterelnökének 1872-es beszédéből. www.heritage-history.com98

 A mozgalom kívülről úgy tűnt, mintha az ősi császári hatalmat kívánná „restaurálni”, a valóságban azonban 99

semmi ilyesmi nem történt. „Miközben a legmélyebb tisztelettel viseltettek a császár iránt, a tényleges 
hatalmat birtokló ifjú szamurájok és udvari nemesek testületileg kormányoztak, […] és a reformokhoz a 
mintát nem az ősi Japántól, hanem a korabeli Nyugattól kölcsönözték. […] Az általuk végrehajtott igazi változás 
az volt, hogy felszámolták a Tokugava-társadalom és -kormány feudális struktúráját, s hogy apránként 
meghonosították a modern központosított kormányzás nyugati intézményeit.” Edwin O. REISCHAUER, 
Japán története, Maecenas Könyvkiadó, Budapest, 1995, 105.
 Margaret MEHL, History and the State in Nineteenth-Century Japan, Macmillan Press, Hampshire, 1998, 1.100

 Minamoto-sógunátus (Kamakura-kor) 1192–1333, Ashikaga-sógunátus (Muromachi-kor) 1333–1568, 101

Tokugawa-sógunátus (Edo-kor) 1603–1868. Lényegében két „állam” jött létre Japánban: az arisztokrácia 
(kuge 公家) és a harcosok (buke 武家) állama, melyek egymás mellett, egymással szemben, mégis egymást 
kiegészítve működtek.
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A nagy földrajzi felfedezések korának köszönhetően azonban már az 1500-as évek 

közepétől érkeztek a szigetországba különböző nyugati kereskedők és hittérítők, de a bakufu 

mindig igyekezett megtartani és megvédeni az államot az e fajta külső hatásoktól.  A XVII. 102

századra ez olyan fontossá vált, hogy hosszan tartó „bezárkózási folyamat” indult meg. 

A sakoku 鎖国,  zárt ország jelenségről először egy német orvos, Engelbert Kaempfer  írt 103

Geschichte und Beschreibung von Japan  című könyvében.  Ebből a forrásból kiderül, 104 105

hogy a japán állam és közvélemény valójában nem is gondolhatta, hogy „bezárják” az 

országot, vagy legalábbis intézkedéseiknek nem ez volt a fő mozgatórugója, s a folyamat 

inkább csak egy külföldi szemével tűnhetett „bezárkózásnak”.  Valóban megfigyelhetők 106

voltak ellenben az olyan intézkedések, melyek során a vezetés szigorú felügyelet alá vonta 

külkapcsolatait, a spanyol és portugál hittérítőket kitiltotta az ország területéről. Ezen kívül 

egyetlen szigorú állami ellenőrzés és felügyelet mellett működő holland kereskedelmi 

telepet engedélyeztek Nagaszakiban.  107

A XVII. században pozitívan értékelt sakoku – mely valójában tehát csak egy szigorú 

felügyelet és korlátozás volt a Nyugattal szemben – azonban a következő századra 

kezdett negatív értelmet nyerni, ugyanis a felvilágosodás idején a Nyugat szemszögéből 

a „bezárkózás” egyet jelentett a despotizmussal és minden haladó eszme elutasításával. 

Ráadásul ez a jelenség ellentmondásban állt a földrajzi felfedezések időszakában a 

spanyolok által kidolgozott nemzetközi joggal is, mely kimondta a népek közötti egyenlő 

és kötelező jogot a kereskedésre.   108

 Ez azonban nem vonatkozott a térség környező országaira, így Kínával, Koreával, Ezo szigetével (a mai 102

Hokkaidó) és a Ryūkyū Királysággal (a mai Ryūkyū-szigetek) továbbra is fenntartotta politikai és 
kereskedelmi kapcsolatait.

 Ld. bővebben: SZERDAHELYI G. István, „Japán és a környező világ az újkorban – Gondolatok Japán 103

geopolitikai helyzetéről”. YAMAJI Masanori (szerk.), Irodalom, kultúra és társadalom a közép- és kora 
újkori Japánban, ELTE Japanese Studies, Budapest, 1997, 57–73, 60.

 Japán története és jellemzése104

 Kaemper művében a „bezárkózást” egyértelműen pozitív jelenségként értékeli az elszigetelődést, mivel az 105

országban rend és béke honol, az emberek jólétben élnek és a gazdaság is virágzik.
 SZERDAHELYI, „Japán…”, i.m., 59.106

 SZERDAHELYI István, „Az Osztrák–Magyar Monarchia és a Japán Császárság között 1869. október 18-án 107

kötött kereskedelmi szerződés”. FARKAS Ildikó – SZERDAHELYI István – UMEMURA Yuko – 
WINTERMANTEL Péter (szerk.), Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből, ELTE Eötvös 
Kiadó, Budapest, 2009, 27–43, 28.

 GAJZÁGÓ László, A nemzetközi jog eredete, annak római és keresztény összefüggései, különösebben a 108

spanyol nemzetközi jogi iskola, Stephaneum Ny., Budapest, 1942, 236.
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A XVIII. század során kibontakozó ipari forradalom és a születő kapitalizmus, a XIX. 

századra a gyarmatosítások következtében már Kelet-Ázsiába is elért. Ezáltal Japán 

térségében is egyre több „fenyegető” külföldi hajó jelent meg, így a bakufu 1825-ben 

kiadta az uchi harai reit 打ち払い令, mely rendelet kimondta, hogy minden idegen hajóra 

megfontolás nélkül tüzet kell nyitni.  109

Napóleon 1814-es elbai száműzetése után a britek lettek a legerősebb európai hatalom 

a kelet-ázsiai térségben is, s India után Kínát akarták meghódítani.  Japán – Kína 110

árnyékában – kiesett a brit gyarmati törekvések látóköréből, de földrajzi helyzetéből 

adódóan „megkerülhetetlen volt” az Egyesült Államok számára. 1853-ban Matthew 

Calbraith Perry sorhajókapitány azért köt ki a szigetország partjánál, hogy szerződéses 

viszonyt kényszerítsen ki a japánoktól, s átadja Millard Filmore amerikai elnök levelét 

a császárnak, mely szintén a kereskedelembe való belépést sürgette.  Végül azonban 111

csupán a második ópiumháború (1856–1860) fenyegetése bírta rá Japánt, hogy 1858. július 

29-én aláírják a későbbiekben csak egyenlőtlen szerződésnek nevezett megállapodást.  112

Ezzel a gesztussal Japán „megnyitotta” kikötőit a nyugati nagyhatalmak előtt, s a 

következő években tizenegy országgal  volt kénytelen egyenlőtlen szerződést kötni, 113

amely alapjaiban ingatta meg a bakufu rendszerét, s a bezárkózási politika teljes csődjét 

jelentette: „[a] sógunátus hatalmi mechanizmusa összeroppant a külfölddel folytatott 

kapcsolatok kiépítésének népszerűtlensége és a gazdasági zűrzavar súlya alatt.”  114

Az 1860-as években belháború tört ki, s 1868-ban új kormány vette át a hatalmat, 

melyet a császári akarat megnyilvánulásaként legitimáltak. A vezetés hamar rájött, hogy 

Japánnak fel kell vennie a versenyt a nyugati hatalmakkal, ha nem akar ugyanolyan 

 A rendeletet 1842-ben az ópiumháború fenyegetése miatt enyhítették, s ettől kezdve minden végveszélybe 109

került hajónak segítséget nyújtottak. Ld. bővebben: Conrad TOTMAN, Japán története, Budapest, Osiris 
Kiadó, 2006, 388. és L. M. CULLEN, A History of Japan, 1582–1941, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, 170. 
 Az 1840 és 1842 között zajló első ópium háborúban ez meg is valósult, aminek következtében 110

megszületett – a gyarmati adminisztráció kiépítése helyett – az első egyenlőtlen szerződés, mely 
lényegében félgyarmati sorba taszította a Qing-Birodalmat (1644–1911).

 TAMÁS Csaba Gergely, A „jelképes” császárság alkotmánya – Fejezetek a japán alkotmánytörténet 111

köréből, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, Doktori 
értekezések 2, 2013, 39. http://mek.oszk.hu/13300/13399/13399.pdf 
 TAMÁS, i.m., 40.112

 Hollandia, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Portugália, Poroszország, Svájc, Belgium, 113

Olaszország, Dánia és Osztrák–Magyar Monarchia. Ld.: bővebben SZERDAHELYI, „Az Osztrák…”, i.m., 
30.

 Uo.114
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félgyarmati sorsra jutni, mint Kína. Ehhez viszont radikális reformokra volt szükség: 

nyugati módra kell versenyezni, és a versenyben való részvétel egyik feltétele nem más, 

mint a nyitottság. Ennek következtében húsz év alatt sikerült eltörölni a bakufu rendszerét 

és lerakni az új és modern Japán alapjait. Vagyis a több száz éven át fenyegetettséget 

kiváltó és az ősi japán értékeket veszélyeztető Nyugathoz való viszonyulás lényegi 

átalakuláson ment keresztül: a Nyugat – legalábbis elvben – minden szinten követendő 

példává vált. 

II.2. „KIVÁLNI ÁZSIÁBÓL ÉS EURÓPAIVÁ LENNI” 

1868 áprilisában Meiji császár ötcikkelyes esküje  – mely leszögezi, hogy fel kell hagyni 115

a múltbéli rossz szokásokkal, így például a bezárkózással is, és az országnak nyitottnak 

kell lennie a világra, illetve ismereteket kell szereznie a külföldi országokról – lényegében 

a modern Japánt meghatározó alapelveket fektette le: megindult az ipari társadalom 

kialakítása. 

Az 1870-es években felszámolták a régi rendszer maradványait, a császár pedig 

kihirdette a „kiválni Ázsiából és európaivá lenni” (datsu-a nyū-ō 脱亜入欧)  szlogent, 116

melynek tükrében nyugati intézményrendszerek modelljeit kívánták alkalmazni. Ehhez 

azonban elengedhetetlen volt e modellek megismerése, így 1871 és 1873 között minden 

idők legnépesebb japán diplomáciai küldöttsége járta a nyugati országokat azok 

tanulmányozása, és az egyenlőtlen szerződések újratárgyalása miatt. Az Iwakura-misszió 

az egyenlőtlen szerződések újratárgyalása tekintetében ugyan nem bizonyult sikeresnek, 

ellenben ráébresztette a japánokat, hogy a „modernizációnak nem lehet egyik nyugati 

ország és jogrendszer sem kizárólagos alapja, sokkal inkább a rendszerek egészéből kell 

 SOBU Rokuro 蘇武緑郎 (ed.), Meiji shi soran I. 明治史總覧, Tōkyō, 1936, 139. 115

Gokayō no goseimon 五箇条の御誓文 
1. Széles körben tanácskozó testületeket kell létrehozni, és minden állami ügyben nyilvános vitával kell dönteni. 
2. Minden alsóbb és felsőbb társadalmi réteget egyesíteni kell, hogy a kormányzás zavartalanul folyhasson. 
3. A hivatalnokoktól és a harcosoktól egészen a köznépig mindenkinek meg kell engedni, hogy saját akarata szerint 

cselekedjen, hogy szívükben-lelkükben ne érje őket sérelem. 
4. A rossz múltbéli szokásokkal le kell számolni, és az ég és a föld törvényeit [天地の公道] kell követni. 

5. Ki kell terjeszteni ismereteinket a világra, hogy ezzel nagyban erősítsük a császárság alapját. 
Vö.: Donald Keene, Emperor of Japan – Meiji and his world. 1852–1912, Columbia University Press, 
New York, 2002, 139
 SZERDAHELYI, „Japán…”, i.m., 72.116
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olyan szintézist teremteni, amely lehetőséget ad a japán történelmi hagyományok 

tiszteletben tartására is.”  117

Az 1880-as évek ebből kifolyólag már az új, működőképes struktúra megszilárdításának  118

jegyében teltek, s Meiji császár 1889. február 11-én kihirdette az Itō Hirobumi által 

szerkesztett Nagy Japán Birodalom Alkotmányát (Dai-Nippon Teikoku Kenpō 大日本帝國

憲法). Ezzel megszületett Japán első modern, írott alkotmánya. 

A megalakult modern Japánban úgy gondolták, hogy az ország jövőbeli jóléte és 

továbbfejlődése – Meiji császár ötcikkelyes esküjével összhangban – megköveteli a nyugati 

vívmányok, gondolkodásmód és kultúra alapos ismeretét. Ennek köszönhető, hogy a kor 

vezetői számos külföldi szakértőt és tanárt alkalmaztak, nyugati tanulmányutakat szerveztek 

és szorgalmazták a nyugati nyelvek elsajátítását, könyvek fordítását. „Elfogadták az olyan 

korabeli kulturális elemek átvételét, mint például az európai ruhák, ételek, művészeti 

irányzatok, zene, tánc, irodalom, színpadi művek, filozófia és tudományos ismeretek.”  Az 119

1880-as években még olyan hihetetlennek tűnő ötletek is születtek, mint a japán ábécé 

lecserélése latin betűkre, vagy a nyelv elvetése az angol ellenében és a lakosság teljes 

áttérítése a kereszténységre. Bő egy évtized alatt azonban ezek a radikális eszmék 

elhalványultak, s a nyugati országokkal szembeni feltétlen csodálat átadta helyét a 

csalódottságnak, mivel a korabeli nagyhatalmak nem voltak hajlandók elismerni Japánt 

egyenrangú félnek.  Erre egészen az orosz–japán háborúig (1904–1905) kellett várni. 120

A kulturális hatások áramlása azonban mindennek ellenére megállíthatatlannak bizonyult. 

II.3. KULTURÁLIS KÖLCSÖNHATÁSOK MEGJELENÉSE 

Az ország „megnyitásával” és Japán modernizációjával tehát számos új, nyugati kulturális 

hatás érte az országot, illetve a japán kultúra is megkezdte XIX. századi „hódító” útját 

Európában. Ennek ellenére nem a Meiji-megújulás időszaka az első, mikor kulturális 

„csere” zajlott Japán és más európai országok között.  

 TAMÁS, i.m., 45–46.117

 Többek között megtették a shintōt a császári ház hivatalos „vallásává”, bevezették az európai típusú 118

modern kabinetrendszert, megszüntették a daimyōk hatalmát, hadseregeiket feloszlatták, földjeiket 
bekebelezték és kialakították az ország prefektúra-rendszerét. A társadalmat is átstrukturálták azáltal, 
hogy a szamurájokat megfosztották uruktól, a birtokukhoz kötődő identitásuktól, s egyben kiváltságos 
társadalmi helyzetüktől is, vagyis közemberekké váltak. Vö.: REISCHAUER, i.m., 106–107.

 TOTMAN, i.m., 416.119

 TOTMAN, i.m., 417.120
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A japánok első találkozása az európai kultúrával 1542-re tehető, mikor portugál hajók 

érkeztek Tanegashimára, s négy évvel később már három hajó kötött ki Kjúsún, ahol 

megindult a két ország közötti kereskedelem. Fordulatot 1549-ben Xavéri Ferenc jezsuita 

szerzetes érkezése hozott, aki a keresztény tanokat kezdte hirdetni a fogékonynak 

bizonyuló japán lakosság körében. Az új vallásnak köszönhetően – melyre néhány évtized 

alatt több százezren tértek át – a japánok megismerkedhettek az európai művészetekkel, 

tudománnyal és a technika legújabb vívmányaival, valamint a kereskedőkön keresztül 

a nyugati emberek hétköznapi életébe is bepillantást nyerhettek. Már ekkor több 

festőiskola elkezdett egzotikusnak számító, nyugati témájú képeket (nanban -e 南蛮絵) és 121

paravánokat (nanban-byōbu 南蛮屏風) alkotni.  122

A Tokugawa-korban bekövetkezett viszonylagos zártság miatt  kétféle tendencia 123

figyelhető meg az országban. Egyrészt létrejött egy magas szintű és egységes kultúra, 

amely az ország „megnyitását” követően termékeny táptalaja lett a nyugati művészeteknek. 

Másrészt viszont épp a „bezárkózás” miatt Japán lemaradt a Nyugat mögött az ipari 

fejlődésben. A sógunok már belátták, hogy politikai céljaik megvalósításának érdekében 

szükséges az európai ismeretek és technikai újdonságok tanulmányozása, így 

engedélyezték a kínai nyelvre fordított európai szakkönyvek behozatalát Japánba.  124

A „bezárt” időszakban a hollandokon, illetve az ő nyelvükön keresztül tudott a szigetország 

érintkezni a Nyugattal, és értesült a legújabb vívmányokról, elméletekről. Ennek a 

kapcsolatnak köszönhetően hamarosan kialakult a holland nyelv ismeretén alapuló 

rangaku 蘭学, vagyis holland tudomány. 

A Meiji-megújulást követően nagymértékű és átfogó kulturális csere indult meg Japán 

és a Nyugat között, s nemcsak Japánba áramlott az európai és amerikai művészet, hanem 

a Nyugat is fogékony volt az új keleti hatásokra. 

 A japánok nanbanjin-nak 南蛮人, vagyis „déli barbár embereknek” nevezték először az országba érkező 121

portugál, majd spanyol hajósokat.
 Alessandro Valignano olasz misszionárius 1590-ben nyomdagépet hozatott Japánba, aminek 122

eredményeképp több városban elkezdtek japán, portugál és latin nyelvű vallási, irodalmi műveket, 
valamint szótárakat és nyelvkönyveket nyomtatni. Ld. JANÓ István, „A Nyugat és Japán közötti kulturális 
kölcsönhatások rövid története”. FARKAS Ildikó (szerk.), Ismerjük meg Japánt! – Bevezetés a japanisztika 
alapjaiba, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 149–170, 150–151.
 1641-re még a kereszténység teljes betiltása is megtörtént.123

 JAMADZSI Maszanori, Japán – Történelem és hagyományok, Gondolat, Budapest, 1989, 242.124
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A századfordulóra egész Nyugat-Európában elképesztő méreteket öltött a japonisme  125

jelenség, amely a művészet minden területét áthatotta, és amelynek középpontjában Japán 

mint a „romlatlan”, ősi, egyszerűen szép és egzotikus civilizáció jelent meg. Megnőtt 

a kereslet a japán festészet, lakk- és porcelánművészet, valamint irodalom iránt is. A japán 

versek, főként a haikuk mellett – melyek hatással voltak például olyan költőkre és írókra, 

mint Whitman, Fenollosa, Kipling, vagy Kosztolányi  – hamar elterjedtek a japán 126

regéken vagy történelmi eseményeken alapuló regények, amelyek „a ködös miszticizmus 

légkörének megteremtésével romantikusan torzított képet rajzolnak az országról.”  127

Mégis, az egyik legnagyobb hatást a festészetben lehetett megfigyelni. Félix Bracquemond 

impresszionista festő 1856-ban ukiyo-e  fametszeteket „fedezett fel” Auguste Delâtre 128

nyomdász tulajdonában. Ezzel a japán fametszetek megkezdték hódító útjukat, s az 1867-

es párizsi világkiállításon az egyik fő attrakciónak számítottak. Az ukiyo-e nagy hatással 

volt az impresszionista festészetre, sőt, számos korabeli művész (Manet, Monet, Degas, 

Van Gogh vagy Gauguin) a japánokat tartotta az első impresszionistáknak. Ennek 

következtében a japán művészetet a XIX. században szinte kizárólag a fametszetek alapján 

ítélték meg, s a képeken látottakról ítélték meg magát Japánt is.   129

A századfordulón a Japán és „Kelet imádattal” szemben létezett azonban egy ellentétes 

nézet is, mely a „sárga veszedelem” tematikát helyezte előtérbe, s félelmetes hódítóknak 

tüntette fel a kelet-ázsiai népeket, amelyek leigáznák és elpusztítanák a nyugati 

 A művészetek japán hatású egzotikus megújulásának divatja. A kifejezést először Philippe Burty francia 125

műkritikus használta 1872-ben. 
 A XX. század második felében foglalkozott még a haiku költészettel Magyarországon többek között: Cseh 126

Károly, Fecske Csaba, Fodor Ákos, Kányádi Sándor, Oravecz Imre és Tandori Dezső is.
 JANÓ, i.m., 161. Ide sorolható John Luther Long Madame Butterfly című regénye is, mely David Belasco 127

azonos című színpadi adaptációjának illetve Puccini híres operájának is az alapja, s a későbbiekben 
részletes elemzés tárgya lesz.
 Az ukiyo, „lebegő világ” kifejezést eredetileg buddhista összefüggésben használták, amely arra tanította az 128

embereket, hogy a földi világ nyújtotta örömök mulandók. Az Edo-korra azonban ez a szemlélet 
megváltozott, s a városi lakosság és az alacsonyabb szamurájrétegek által kedvelt mindennapi 
szórakozások kifejezése lett. Az ezeket megjelenítő képeket hívják ukiyo-enek. Fő témájuk eleinte a szép 
hölgyek (gésák és kurtizánok is), illetve híres kabuki-jelenetek és -színészek ábrázolása volt. A későbbiekben 
jelentek meg a város- és tájkép ábrázolások. Kiemelkedő alkotók voltak pl. Katsushika Hokusai 葛飾北斎 
(1760–1849) (A Fuji harminchat látképe) és Utagawa Hiroshige 歌川広重 (1797–1858) (A keleti-tengeri út 
– a Tōkaidō – ötvenhárom postaállomása). MECSI Beatrix, „Rövid bevezető a japán művészet 
történetébe”. FARKAS (szerk.), i.m., 137–148, 146.
 ITŌ Nobuo – MAEDA Taiji – MIYAGAWA Torao – YOSHIZAWA Chū (szerk.), Japán művészet, Corvin Kiadó, 129

Budapest, 1980, 216.
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civilizációt.  Az 1800-as évek végén eleinte Kínával szemben jelent meg a fogalom, s 130

II. Vilmos német császár is – aki Weltanschauungja központi elemévé tette a faji kérdést – 

elsősorban a kínaiak fenyegetésére hívta fel a figyelmet 1895-ben. Ellenben Japán háborús 

sikereit követően, tehát az 1900-as évek elejétől, a terminust a japánokkal szemben kezdték 

alkalmazni.  Ezek az elméletek pedig táptalajául szolgáltak az ellenséges és a másságot 131

ösztönösen veszélyesnek érzékelő hozzáállásnak, amely a modernizáció és a nyugatiasodás 

ellenére sújtotta a japánokat.  Valójában Japán paradox helyzetben volt, hiszen tudatos és 132

agresszív külpolitikát folytatott a környező ázsiai országokkal a nagyhatalmi pozícióba 

emelkedés érdekében, ami szította a „sárga veszedelem” elméletet. Ezzel szemben 

Európának egy sokkal visszafogottabb, nyugati és modern arcát mutatta, igyekezvén 

bizonyítani „civilizáltságát”. Mivel az elemzett három színésznő recepciója esetében nem 

jelent meg az alapvetően politikai felhangokra épülő és a félelem generálására irányuló, 

a keletieket „sárga veszedelem” címkével ellátó propagandatevékenység, ezért 

disszertációmban én sem vizsgálom részletesebben a témát. Tünetértékű azonban, 

hogy a színésznők előadásai – mint azt később részletesen kifejtem – jól modellálták 

azt a képet, mely az amerikai és európai közönség fejében élt a törékeny, és egzotikus 

„porcelánbaba”-szerű japánokról. Ez a kép azonban a politikai viszonyok változásával és 

Japán nagyhatalmi törekvéseinek előtérbe kerülésével már nem felelt meg a japán kormány 

által közvetíteni kívánt imázsnak, így például Sadayakko későbbi európai útját nem is 

támogatták. Noha a jelen disszertációban nem foglalkozom behatóan a „sárga veszedelem” 

fogalmának kérdéskörével, a későbbiekben külön tanulmányban lenne érdemes összevetni 

a durva rasszizmust tükröző kritikákat és a „sárga veszedelmet” előtérbe helyező 

újságcikkeket. Fontos volna emellett gender szempontból elemezni annak lehetőségét, 

 A „sárga veszedelem” tematikája már korábban is jelen volt az európai gondolkodásban. Míg Stanford M. 130

Lyman egészen a görög–perzsa háborúkig vezeti vissza, addig Gina Marchetti szerint a jelenség a középkori 
mongol invázió iránti rettegésben gyökerezik. Annak a félelme ez, hogy „a Kelet ellenállhatatlan, sötét, 
okkult erejével leigázza és bekebelezi a Nyugatot.” Gina MARCHETTI, Romance and the ”Yellow Peril” – 
Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood Fiction, University of California Press, Berkeley&Los 
Angeles&London, 1993, 2.; Stanford M. LYMAN, „The »Yellow Peril« Mystique – Origins and 
Vicissitudes of a Racist Discourse”, International Journal of Politics, Culture, and Society, XIII/4 (2000), 
683–747, 687. és IMRE, Az idegen…, i.m., 141. Ezt a témát feldolgozták egyebek mellett: TÓTH Gergely, 
Japán–magyar kapcsolattörténet 1869–1913, Gondolat, Budapest, 2018, 154–155, 221–222. Michael 
KEEVAK, Becoming yellow – A Short History of Racial Thinking, Princeton University Press, Princeton, 
2011, 126–128.
 John C. G. RÖHL, The Kaiser and His Court – Wilhelm II and the Government of Germany, Cambridge 131

University Press, Cambridge, 1994, 202–203.
 A japánok számára az a tény, hogy rasszista megfontolásokból a nyugati nagyhatalmak mégsem tekintik 132

őket egyenrangú partnernek az I. világháborút lezáró versailles-i békekonferencián vált egyértelművé, 
mikor nem sikerült elfogadtatni a „rasszok közötti egyenlőség” záradékát. REISCHAUER, i.m., 158.
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hogy a színésznők és (társulataik) csupán veszélytelen „baba” szerepben léteztek és a „régi” 

Japánt képviselték, míg a veszélyt a japán (és kínai) férfiakhoz, illetve az „öntudatára 

ébredő” Kelethez kapcsolták. 

Szintén erre az időszakra tehetők továbbá a japán kultúra első jelentős hatásának 

eredményei az európai színpadokon. Az egyik első ilyen témájú előadásként tartják számon 

A sárga hercegnő című vígoperát, melyet 1872-ben mutattak be a párizsi Opéra-Comique-

ben. Londonban a Savoy Theatre-ben 1885-ben tűzték műsorra Arthur Sullivan A Mikádó 

című operettjét, melyet – mint az utolsó fejezetben részletes tárgyalásra kerül – egy évvel 

később, 1886. december 10-én már Magyarországon, a Népszínházban is bemutattak 

Hegyi Aranka főszereplésével. Sullivan sikerét követte Sidney Jones Gésák című 1896-ban 

színpadra vitt, szintén japán témájú operettje, mely A mikádó sikerének hatására néhány 

hónapon belül Budapesten is látható volt.  Ezek az előadások mind a könnyed műfajnak 133

számító operett kategóriában jöttek létre, igazolva a Kelet mesés és csillogó voltát, 

valamint az adott országról kevés információval rendelkezve a legsztereotipikusabb, vagyis 

a nyugati közönség által ismert karaktereket vonultattak fel. 

Az azonban, hogy sorra születtek a japanizáló témájú előadások, s voltak, akik 

például a nó meghonosításával  próbálkoztak, nem jelentette, hogy a korabeli közönség 134

valóban ismerte volna az autentikus japán színházat, s ha találkozott is az 1800-as évek 

végén gombamód szaporodó utazó társulatok egyes produkcióival, olyan élményben volt 

része, amelyet kevéssé tudott „megemészteni”. A Nyugatnak és Japánnak is rá kellett 

jönnie, hogy merőben eltérő színházi kultúrával rendelkeznek, melynek megértése nem 

könnyű feladat, s az eltérés alapjai a már tárgyalt világnézeti különbségekben gyökereznek. 

 Nálunk 1897. október 16-án mutatták be a Magyar Színházban, Vlád Gizellával a főszerepben, továbbá 133

ebben az előadásban debütált Fedák Sári is. Ld. bővebben V.1.A. fejezet.
 W. B. Yeats 1917-ben Ezra Pound közvetítésének köszönhetően a nó műfaji mintáit alkalmazva, de az ír 134

mitológiából is merítve vitte színpadra A sólyom kútjánál című előadását, majd később további három 
egyfelvonásost (Emer egyetlen féltékenysége, A csontok álmodása, Kálvária). Yeats azonban soha nem 
látott autentikus nó előadást, s a főszerepet játszó Itō Michio 伊藤道郎 sem részesült nó képzésben. 
Nézeteiket a műfajról mások elképzelései, többek között Edward G. Craig elvei alapján alakították ki, így 
„[a] kontextusukból, világképükből, tradíciójukból kiemelt mozzanatok […] a »közvetítők« saját alkotói 
fejlődésének katalizátorai és inspirálói voltak.” P. MÜLLER Péter, Hamlettől a Hamletgépig, Kijárat Kiadó, 
Budapest, 2008, 134. Vö.: BERTHA Csilla, A drámaíró Yeats, Akadémia Kiadó, Budapest, 1988, 102–169.
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II.4. KABUKU – ELHAJOLNI 

Az ősi japán színjátékok előadásain elenyészik az idő. Az ezerháromszáz éves bugaku-
táncok, a több mint fél évezrede született nó-játék, a három és fél évszázada egyfolytában 
virágzó kabuki és a végső formáját kétszázötven éve elnyert bunraku közönségét egyszerre 
tartja fogva a jelen és a múlt. Mert eredeti ragyogásukban, az időben változatlanul élnek 
e hajdan nagy műgonddal kikristályosított színházi formák, s a nézőkre letűnt korok hűvös 
lehelete árad a színpadról. Mégsem vonják ki magukat a játék hatása alól, hiszen az a jelen 
egyidejűségében érvényesül, fölszabadítja az érzelmeket, és fölforrósítja a kedélyeket.  135

A Meiji-megújuláshoz kötődő gyors nyugatiasodás és modernizáció a hagyományos japán 

színházat is megérintette, de egyik forma sem tudott reagálni a „hirtelen” változásokra. 

A XIV–XV. század folyamán kialakult nó már a kabuki XVII. századi születésekor is 

rögzült szabályrendszerrel rendelkezett, s összetettségét, kifinomultságát csak a 

legműveltebbek tudták élvezni. Ulysses S. Grant  Japánban tett látogatása után maga 136

mondta, hogy ezt a műfajt meg kell őrizni: „Egy ilyen nemes és gyönyörű művészet 

könnyen értéktelenné válhat és megsemmisülhet az idő változó ízlése miatt. [Ezért] 

önöknek erőfeszítéseket kell tenniük a megőrzéséért.”  Egy, a nyugati hatalmat 137

reprezentáló személytől tett ilyenfajta elismerő kijelentés megerősítette a japánokat abban, 

hogy a nó az ország jelképe, így a műfajnak esélye sem volt a változásra.  A restaurációt 138

követően a nyugati hatások tükrében a kabuki szintén egyfajta nosztalgikus érzést váltott ki 

a Tokugawa-évek után, de e műfajnak a „megmerevedése” ellen küzdelem indult. Ennek 

megítéléséhez azonban látni kell a kabuki kialakulásának körülményeit, kapcsolódását 

a kor politikai-társadalmi problémáihoz. 

A kabuki szinte egy időben született a Tokugawa-sógunátussal, amely egy több 

évtizedes polgárháborús időszakot zárt le,  s hozott jólétet és gazdagságot az országnak. 139

A rend és a béke fenntartása, valamint az új hatalom megszilárdítása azonban problémákba 

ütközött. A kabuki szó eredetileg a ma már használaton kívüli kabuku 傾く igéből 

származik, melynek jelentése „elhajolni”. A kabuku szóval eredetileg minden olyan 

„eretnek” dolgot jelöltek, amely valamilyen módon eltért a hagyományostól. A Tokugawa-

 DURÓ i.m., 89.135

 Ulysses S. Grant (1822–1885), az Amerikai Egyesült Államok 18. elnöke (hivatali idő: 1869–1877), aki 136

volt elnökként 1879-ben világ körüli útja során Japánban is járt, ahol egy kabuki és egy nó előadáson is 
részt vett.

 Donald KEENE, Nō – The Classical Theatre of Japan, Kodansha, Tokyo, 1973, 44.137

 Uo.138

 Hadakozó fejedelemségek kora (Sengoku jidai 戦国時代) 1567–1600.139
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korszak elején alakultak ki a kabuki-monók 傾奇者 csoportjai, amelyek kifejezetten az új 

rend ellen lázadtak. Ezek az általában urukat vesztett szamurájok vagy épp jelentős 

szamurájdinasztiák sarjai erőszakos tüntetéseik, merényleteik  mellett extrém 140

viselkedésükkel és megjelenésükkel is felhívták magukra a figyelmet. 

A szigorú politikai és társadalmi stabilitás kialakítása hatással volt a színházra is: 

„[a] közembereknek igen ritkán volt alkalmuk nóelőadást látni, minthogy a nó 

művészete a szamurájok kiváltsága”  volt, így nem csoda, hogy az emberek 141

elragadtatással fogadták Kiotóban az új műfajt, mely a merev társadalmi rendszerrel, 

illetve a nó már évszázados hagyományával szemben jelent meg. A legenda szerint 1603-

ban egy Izumóból származó, Okuni 阿国 nevű nő – egyes források szerint az izumói Nagy 

Szentély papnője – dalokból és táncokból állított össze egy előadást, amelyet a Kamo folyó 

kiszáradt árterületén mutatott be. Előadása eredetileg nenbutsu-odori 念仏踊り volt, amely 

egy Amida Buddhát dicsőítő tánc, ám ezt egyfajta „vallási eklektikában” vitte színre, mivel 

buddhista szerzetesi öltözéke ellenére arany kereszt lógott a nyakában, miközben a tánchoz 

shintō szertartási kellékeket is igénybe vett. Előadásának továbbá humoros és botrányos, 

gyakran a biológiai nemek felcserélésén alapuló  jelenetei is voltak.  142 143

Az új műfaj szinte azonnal összekapcsolódott a kabuki かぶき főnévvel, melyhez 

hozzáillesztették az odori おどり, „tánc” szót, így az új színházi formát eleinte kabuki-

odorinak かぶきおどり hívták. S épp e lázadást, eltérést magában hordó elnevezés miatt – 

a közönség körében elnyert népszerűsége ellenére – tekintett rá gyanakvással a hatalom: 

a sógunátus szemében a korai kabuki egy másik fajtája volt a lázadó nonkonformizmusnak, 

 Például 1612-ben egy Tokugawa-hivatalnok kivégeztetett egy kabuki-monót, mire a fiatalember 140

„testvérei” bosszút álltak és merényletet követtek el a hivatalnok ellen. Korábban, 1607-ben az udvarban 
is megjelent az irányzat, s férfiak egy csoportja, akik szintén kabuki-monóknak nevezték magukat, női 
ruhába öltözve jutottak be a palota férfiak elől elzárt részébe és megerőszakolták az ott lévő hölgyeket. 
Vö.: ORTOLANI, i.m., 164–165.

 NAKAMURA Matazó, Kabuki – Az öltözőben és a színpadon, Gondolat, Budapest, 1992, 23.141

 Ld. bővebben: Katherine MEZUR, Beautiful Boys/Outlaw Bodies: Devising Kabuki Female-Likeness, 142

Palgrave MacMillan, New York, 2005, 54–56.
 A legenda arra is kitér, hogy Okuni előadásában nōból vett elemek is megfigyelhetők voltak, mivel 143

kedvese, a szamuráj Nagoya Sanzaemon 名古屋山三重問 jártas volt ebben a színházi műfajban, s tudását 
Okuninak is átadta. Ld. bővebben: DOMA Petra, „A hagyományos kabuki és a shinpa háborúja a 19–20. 
század fordulóján”, Távol-keleti Tanulmányok, 2017/2, 133–150, 135.
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perverzitásnak, transzvesztizmusnak, felháborító kosztümöknek és a vallási és szabados 

tartalom keverékének.  144

A kabuki név gyorsan formálódott, pár éven belül megszületett ma is használatban lévő 

alakja és írásjegyei: ka 歌 bu 舞 ki 伎, vagyis ének, tánc, ügyesség/készség.  A kabuki 145

tehát már keletkezésekor is reakció volt, s nemcsak a nó „elművésziesedésére” és 

elérhetetlenségére, hanem a kialakuló társadalmi-politikai helyzetre is.  

Okuni előadásai több követőre is találtak, akik szintén művészi szinten kezdték művelni 

a táncokat. Elmondható, hogy a kabuki bizonyos értelemben olyan színjátéktípus, amelyet 

az Edo-kor közembere, az egyre növekvő városi lakosság hozott létre saját 

szórakoztatására, így a fő célja is a szórakoztatás és a szépség megmutatása volt. Egyre 

több ilyen jellegű színház jelent meg országszerte, ahol látványos színpadképekkel, 

jelmezekkel és kellékekkel gazdagítva fogadták a közönséget. A béke és stabilitás 

beálltával rengeteg rōnin 浪人, gazdátlan szamuráj maradt munka nélkül, így elsősorban ők 

és a társadalmon kívüli emberek álltak kabuki-színésznek a női előadók mellé. Okuninak 

és a kabuki-odorinak a követői között voltak a yunák 湯女, fürdőházi lányok is, akik többek 

között kabuki-odorival szórakoztatták vendégeiket. A yunák azonban nem művelték ezeket 

a táncokat olyan kifinomultan, mint Okuni művészi követői, s a megfelelő hatás érdekében 

női bájaikat is bevetették, így a produkció egyfajta sztriptízzé alakult. Miután a hatóságok 

felfigyeltek az új műfaj e prostituálódására, a sógun 1629-ben rendeletet adott ki, melyben 

betiltotta a nők bármilyen formában történő színpadi szereplését, így az onna-kabukit 女歌

舞伎, azaz női-kabukit is. Letartóztatás és büntetés terhe mellett a nőknek ettől fogva tilos 

volt akár táncosként, akár színészként színpadra lépni és zenére vagy anélkül mozogni.  146

Az új fővárosban, Edóban a színházak, hogy az 1629-es rendelet után is megtarthassák 

működési engedélyüket, kizárólag férfiakkal kezdtek dolgozni. A női szerepeket szép arcú 

fiatal fiúk vették át, ám a szamurájok fiúk iránti lelkesedése és a homoszexualitás 

növekedése miatt 1652-ben a fiú, azaz wakashu-kabukit 若衆歌舞伎 is betiltották. A kabuki 

színházak erre a lépésre úgy reagáltak, hogy a fiatal fiúk haját elöl leborotválták, 

amely a felnőtt férfiak hajviseletének számított, s így alakult ki a férfi, vagyis yarō-kabuki　

 ORTOLANI, i.m., 167.144

 HATTORI Yukio 服部幸雄, Kabuki keewaado 歌舞伎のキーワード, Iwanamishinsho 岩波新書, 1989, 6–8.145

 NAKAMURA, i.m., 34.146
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野郎歌舞伎.  Ez a verzió eleinte sokkal kevésbé volt vonzó, mint elődei, de a közönség 147

igényeinek kielégítése érdekében hamar megjelentek az onnagaták 女形, a női szerepek 

eljátszására specializálódott férfi színészek. Vagyis a kabuki olyan színjátéktípussá alakult, 

melyben minden szerepet férfiak játszanak, s ez a hagyomány a mai napig fennáll. Ennek 

ellenére a női kabuki-játszás nem tűnt el teljesen, s a Meiji-megújulás előtt is létezett 

bizonyos formában. Az okyōgenshinek お狂言師 nevezett nők kizárólag női közönség előtt, 

zárt helyeken, például a sógun vagy a daimyō rezidenciájának női lakrészéiben mutatták be 

előadásaikat. Ezek az alkalmak biztosítottak lehetőséget a női tánctanárok képzésére és a 

kultúrakedvelő szamuráj- és kereskedőcsaládok hölgy tagjainak szórakoztatására.  148

A Meiji-megújulás azonban nemcsak a nők színpadi megjelenésének terén idézett elő 

jelentős változást, hanem a kabuki-játszás egészére hatással volt. Lényegében ebben az 

„időszakban merevedett a kabuki klasszikus színházzá, mivel már nem volt képes 

kölcsönhatásba kerülni a modern kultúrával.”  Próbálkozások voltak, hiszen a három 149

meglévő kabuki-típuson kívül – shosagoto 所作事 , jidai-mono 時代物 , sewa-mono 世話物  150 151 152

– ekkor alakult ki két új típus, a zangiri-mono 散切り物  és a katsureki-mono 活歴物.  153 154

Maga a kabuki ugyan üdvözölte a megújulást, de hamar kiderült, hogy a nyugati kultúra 

beáramlása a színháznak egy sokkal szélesebb spektrumát mutatta meg a japánoknak, 

amelyhez e műfaj már „nem ért fel”. Az újításokkal való próbálkozások ellenére 

anakronizmussal vádolták amellett, hogy groteszkül tradicionális, s ez a kormánynak is 

kényelmetlenséget okozott. 1886-ban a Cambridge-ben diplomázott Suematsu Kenchō 末松

 A színházak részéről ez nem kibúvó volt a rendelet alól, ugyanis ha egy fiú férfikorba lépett, törvényileg 147

kötelező volt leborotválni a homlokába lógó hajtincseit, amely a fő szexuális vonzerőt adta.
 Vö.: Indra LEVY, Sirens of the Western Shore: Westernesque Women and Translation in Modern Japanese 148

Literature, Columbia University Press, New York, 2006, 246.
 KOKUBU i.m., 72.149

 „Táncdráma”, mely zenei kíséret és táncfajta szerint is több altípusra osztható.150

 „Történelmi darab”, mely témáját az Edó-kor előtti (aktuális politikai eseményeket tilos volt színpadra 151

állítani) történelmi alakok tetteiből, életéből és a hozzájuk kapcsolódó legendákból meríti. 
 „Jelenkori darab”, mely témáját a közemberek hétköznapi életéből és a társadalmi elvárások és az egyéni 152

érzésvilág konfliktusaiból (tiltott szerelem, társadalmi és érzelmi konfliktusok stb.) meríti.
 „Rövid hajviselet darab”. 1872-től rendelet tiltotta az addigi hagyományos férfi hajviseletet (felborotvált 153

homlok, illetve konty), vagyis a nyugati „divatnak” megfelelően a rövid haj lett a mérvadó. Témáit a 
Meiji-megújulás utáni új korszak mindennapjaiból meríti.

 „Élő történelmi darab”. Ebben a típusban, szemben a jidai-monóval, már úgy ábrázolták a történelmi 154

tényeket, ahogy valójában megtörténtek, tehát az előadások szigorúan az igazságon alapultak, és kortárs 
témával is foglalkozhattak.
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謙澄 (1855–1920) megszervezte a Színházreform Mozgalmat (Engekikairyō undō 演劇改良

運動), melynek célja volt „a színházi kultúra intézmény[rendszer]ré alakítása, amely képes 

élen járni a társadalmi fejlődés és az intelligencia művelésében.”  A kabuki komplett 155

megreformálása továbbá illeszkedett a kormány többi modernizációs programjához is. Fő 

törekvéseiket három pontban foglalták össze: 1) tanult férfiak által írt, valós történelmi 

tényeken alapuló drámák színpadra állítása, melyek erősítik a nemzet magabiztosságát; 

2) nők alkalmazása a női szerepek eljátszására; 3) az európai stílusú színházvezetés 

átvétele. Ezzel együtt a korszak legnagyobb kabuki-színészei, IX. Ichikawa Danjūrō 九代目

市川團十郎 (1838–1903) és V. Onoe Kikugoro 五代目尾上菊五郎 (1844–1903) valamint 

Kawatake Mokuami 河竹黙阿弥 (1816–1893) drámaíró igyekeztek fenntartani a több száz 

éves hagyományt, melyet elődeik örökül hagytak rájuk, de próbálták a kabukit a magas 

kultúra részévé is tenni: „létrehoztak teljesen új formákat vagy a régieket töltötték meg 

friss intenzitással és színes megközelítéssel az ésszerűség érdekében.”  156

Erőfeszítéseik ellenben nem hozták meg az egészében vágyott eredményt. A kormánynak 

való feltételen megfelelés érdekében támogatták a nacionalista és agresszív terjeszkedési 

politikát,  mellyel elérték, hogy Meiji császár 1887-ben megtekintsen egy kabuki-157

előadást.  Ezzel sikerült a kabukit is az államilag elismert előadóművészetek rangjára 158

emelni. Ebből eredően változás figyelhető meg a színészek iránti tiszteletet illetően is, hiszen 

a kabuki kialakulásának időszakában társadalmi megítélésük rendkívül alacsony volt. 

Ráadásul egészen a Meiji-korszakig az onna- és a wakashu-kabuki miatt gyakran a 

prostituáltakkal is összemosták őket. Bár az évszázadok alatt az egyes dinasztiák egyre 

híresebbek lettek és sztároknak megfelelő életkörülmények között teltek napjaik, az igazi 

 Katsuya HIRANO, The politics of dialogic imagination – Power and popular culture in early and modern 155

Japan, The University of Chicago Press, Chicago, 2014, 218.
 Fabion BOWERS, Japanese Theatre, Charles E. Tuttle Company, Vermont&Tokyo, 1974, 204–205.156

 Az állam tudatosan, politikai és művészeti eszközökkel az emberek öntudatára akart hatást gyakorolni. Ld.: 157

MARUYAMA Masao 丸山眞男, „Chōkokkashugi no ronri to shinri” 「超国家主義の論理と心理」. Maruyama 

Masao shū 丸山眞男集 3. Tōkyō: Iwanami,1995, 17–36, 22.
 SOMOGYI Viktória, „A kabuki mint a háborús propaganda eszköze a huszadik század első felében”, 158

BIRTALAN Ágnes – CSÁKI Nelli – TAKÓ Ferenc (szerk.), Keleti kutatások, ELTE BTK Távol-keleti 
Intézet, Budapest, 2016, 43–79, 48.
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társadalmi megbecsülés csupán a császár előtt való fellépéstől datálható. Mára pedig Japán 

a legkiválóbb művészeket „Élő Nemzeti Kincsnek” (Ningen Kokuhō 人間国宝)  tekinti. 159

Hiába viszont a császári elismerés, ugyanis paradox módon épp ennek köszönhető, hogy 

a műfaj – dacára a reformkísérleteknek – egyre inkább „megmerevedett”, s a nóhoz 

hasonlóan klasszikus műfajjá vált. A Meiji-korszakban a külföldi kultúra beáramlásával az 

embereket egyre inkább az új és főként a nyugati érdekelte, így elkerülhetetlen volt, 

hogy a modernizációs hullám a színházat is elérje. 

II.5. AZ ÚJ SZÍNHÁZI ENERGIÁK KATALIZÁTORA – A SHINPA ÉS KAWAKAMI OTOJIRŌ 

Miután a japán kormány 1884-ben feloszlatta a modernizációs tevékenységük módját 

kritizáló Liberális Pártot (Jiyūtō 自由党) – amely főként a polgári jogok védelme érdekében 

szállt síkra, vagyis a modernizációt mint célkitűzést szintén elsődlegesnek tartotta –, 

elengedhetetlenné vált, hogy tagjai más fórumokon terjesszék tovább nézeteiket. Ennek 

egyik lehetséges közege – Sudō Sadanori 角藤定憲 (1867–1907)  kezdeményezésére – 160

a színház lett. A liberális mozgalom fiatal vezetői voltak a sōshik 壮士 („bátor férfi”, vagy 

„csatlós”), akik népszerű dalok, sōshi-bushik 壮士節 előadásával terjesztették lázadó 

gondolataikat. A halála után „az új színház atyja” névvel illetett Sudō vezetése alatt jött 

létre 1888-ban egy sōshikból álló csoport, a Nagy-Japán Társaság a Színház Reformjáért 

(Dainippon Geigeki Kyōfūkai 大日本芸劇矯風会), mely a nyugatiasodást támogatta és e cél 

terjesztése érdekében a színházat használta. Sudō úgy vélte, hogy a színházban egy-egy 

előadással – melyek közjátékszerű politikai szónoklatokat is tartalmaztak például az 

aktuális szociális reformok bevezetésének sürgetéséről  – több korosztály és társadalmi 161

réteg számára érthetőbben tudja bemutatni a problémákat, valamint a rendőrségi betiltás is 

kevésbé fenyegette ezeket a produkciókat.   162

 Az „Élő Nemzeti Kincs” népszerű elnevezése a kulturális értékek védelméért hozott törvény által 159

adományozott állami kitüntetésnek, a „Fontos szellemi kulturális értékek őrzője” (Jūyō Mukei Bunkazai 
Hojisha 重要無形文化財保持者) címnek. A második legnagyobb művészeti kitüntetés Japánban.
 Sudō Sadanoriról ld. bővebben: DOMA, A hagyományos kabuki…”, i.m.,  139–142.160

 Siyuan LIU, The Impact of Japanese Shinpa on Early Chinese Huaju, University of Pittsburgh, 2006. 161

Doktori disszertáció http://d-scholarship.pitt.edu/9876/1/SiyuanLiuDiss2006.pdf
 IHARA Toshirō 伊原敏郎, Meiji engekishi 明治演劇史, Waseda Daigaku Shuppanbu, Tokyo, 1933, 649.162
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A kialakulóban lévő műfaj, a shinpa 新派, vagyis új iskola alapjait az eddigiektől eltérő 

próbálkozások határozták meg. A műfajt először az újságok kezdték „új iskolának” nevezni, 

szemben a már klasszikusnak számító kabukival, de – mint látható lesz – a modernizáló 

törekvések ellenére összetevői alig különböztek a „régi iskoláétól” (kyūha 旧派).  163

Az egyre gyorsabban terjedő műfaj legalapvetőbb eltérése a nők színpadon való 

szerepeltetése volt, először az 1629-es betiltást követően. A Meiji-megújulást követően 

1877-ig – a nők színpadon való szereplésének betiltását eltörlő törvényig – félhivatalosan 

működő női társulatok alakultak a már említett okyōgenshikből, akik a másod- és 

harmadosztályú férfi kabuki versenytársaivá tudtak válni és tokiói kereskedelmi 

színházakban léptek fel. Ebben az időszakban már onna yakushaként 女役者, vagyis női 

előadókként emlegették őket, előadásaik pedig onna shibai 女芝居, női darabok, vagy 

musume kabuki 娘歌舞伎, azaz lány kabuki néven futottak.  A férfiakat és nőket 164

egyaránt foglalkoztató vegyes társulatok tilalmát azonban csak pár évvel később, 1891-ben 

oldották fel, s ezt követően jelentek meg először a férfiak mellett nők is a shinpa 

színpadán . Úttörő volt a gésa előélettel rendelkező Chitose Beiha 千歳米坡 (1855–1913), 

aki 37 évesen a törvény feloldását követően először állt színpadra a Seibikan 済美館 társulat 

tagjaként az Egy hölgy erkölcsössége: a politikai pártok gyönyörű története (Seitō-bidan 

shukujo no misao 政党美談淑女之操) című előadásban.  Ennek ellenére a japán 165

színháztörténet-írás mégsem őt, hanem a szintén gésa előélettel rendelkező Kawakami 

Sadayakkót tekinti az ország első színésznőjének. 

A nők szerepeltetése mellett számos új színházi szokást – az Európából és Amerikából 

érkező társulatok produkcióinak legszembetűnőbb szcenikai megoldásait – is bevezették, 

többek között a nézőtér elsötétítését, a darabok témáját illetően pedig megjelent a társadalmi, 

politikai színezet az előadásokban. Leggyakrabban különböző újságok cikkeit és kortárs 

írók műveit vitték színre dramatizált formában, s a Meiji-korszak „családi életének 

 ORTOLANI, i.m., 233.163

 A műfaj kiemelkedő képviselője volt Ichikawa Kumehachi 市川九女八 (1846?–1913), aki az első női 164

tanítványa volt IX. Ichikawa Danjūrōnak. Tehetsége volt a férfiszerepek eljátszásához és kiválóan imitálta 
a kortárs kabuki-sztárokat is. 1893-ban saját női társulatot alapított. Ld. bővebben: Loren EDELSON, „The 
Female Danjūrō: Revisiting the Acting Career of Ichikawa Kumehachi”, The Journal of Japanese Studies, 
2008/1, 69–98.

 J. Thomas RIMER – Mitsuya MORI – M. Cody POULTON, The Columbia Anthology of Modern Japanese 165

Drama, Columbia University Press, 2014, 6.
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romantikusan fölnagyított valóságával foglalkoztak.”  A shinpa-színészek játéka azonban 166

valójában alig tért el a hivatásos kabuki-színészekétől, s emellett a nyugati előadásokhoz 

mérten valósághűnek sem volt mondható. Sőt, a színésznők helyét – hiába az újítás – rövid 

idő után ismét átvették az onnagaták, s az előadások fordulópontján vagy csúcspontján 

előszeretettel alkalmaztak kimerevített beállásokat, szintén a kabuki mie 見得 , pózait 167

idézve. 

Valójában azonban ezek az apró eltérések is elkezdték „kivezetni” a japán színházat 

a hagyományos kabuki dominanciája alól. A japán színháztörténet viszont csupán 

évtizedekkel később kezd valódi jelentőséget tulajdonítani a shinpának mint olyan 

műfajnak, amelynek sikerült „megnyitnia az utat” az új színházi műfajok kialakulása 

számára. Az új szokások bevezetésével – elsötétített nézőtér, megtervezett színpadi 

világítás, nők szerepeltetése a színpadon – „megmutatták a tradicionális színházi 

monopóliumon kívül való létezés lehetőségét,”  s ez Sudō Sadanori mellett jelentős 168

mértékben Kawakami Otojirōnak köszönhető, akinek érdemei vitathatatlanok a japán 

színház megújítása szempontjából. 

Kawakami Otojirō 川上音二郎 (1864–1911) 1883-ban csatlakozott azok közé, akik a 

népszerű polgárjogi mozgalmak megvalósulását szorgalmazták, ő is sōshi lett. Mivel 

a sōshi-mozgalom Sudō munkássága révén kezdett összefonódni az előadóművészettel, 

Kawakamit is egyre jobban érdekelte a színház. Felvette a Szabadság Kölyök (Jiyū Dōji 

自由童子) művésznevet, s szatirikus dalok és beszédek előadásába fogott. 1891-ben, 

a Nakamura-za színpadán lépett fel először saját műsorával, majd további előadásaihoz 

húsz amatőr színészt verbuvált, akikkel 1891 februárjában Oszaka külvárosában kairyō 

engeki 改良演劇, vagyis megreformált dráma meghatározással – e gesztus markánsan 

mutatta a kabuki műfajától való eltérési szándékot – hirdették előadásaikat.  A produkciók 169

ugyan még kabuki stílusúak voltak, Kawakami egyre inkább törekedett rá, hogy lazítson 

 KOKUBU, i.m., 78.166

 Mie: „megmutatás”. Ld. bővebben IV.2.B. fejezet167

 ORTOLANI, i.m., 234–235.168

 Kawakami Otojirō fiatal éveiről és első előadásairól Ld. bővebben: DOMA Petra, „Kavakami Otodzsiró: A 169

szeigeki létrehozója”. FARKAS Ildikó – SÁGI Attila (szerk.), Kortárs Japanológia III., Károli Gáspár 
Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2019, 239–258, 243–245.
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a műfajhoz kötődő szálakon és valami újabbat, frissebbet mutasson közönségének, amivel 

a politikai, társadalmi helyzetre is reflektált.  170

Az 1890-es évek végén azonban nagyon kevés információ jutott el Japánba a nyugati 

színházról, így e hiány pótlása érdekében Kawakami arra a meglátásra jutott, hogy külföldi 

látogatásra van szükség. Ennek következtében 1893 februárjától három hónapot töltött 

Párizsban és a legkülönbözőbb előadásokat tekintette meg, melyek később támpontot 

nyújtottak híres előadásuk, A gésa és a lovag létrehozásánál is.  171

Visszatérve egyértelműen a Párizsban tapasztalt naturalista-realista színjátszás eszközeit 

alkalmazta: az európai zene mellett megjelentek a színpadon a világítási effektek, valamint 

a jelenetek közötti teljes elsötétítés, amely – a kabuki hagyományoktól eltérően – lehetővé 

tette az „észrevétlen” díszletváltozást (a kabukiban épp a nyílt színi bravúros változást 

értékelték), illetve színészeit a formalizált konvenciók követése helyett az érzelmek valódi 

átélésére ösztönözte.  Ezzel megkezdődött a japán színház „kiegyenesítése”, mely 172

a színház realisztikusabbá válásának elkerülhetetlen folyamatát jelöli, vagyis törekvés 

indult az európai eredetű logocentrikus színház létrehozására  – erről részletesen lesz szó 173

a III.2. fejezetben. Míg tehát Európában a nyelvi válság hatására Artaud épp a 

logocentrikusságról való lemondást sürgette, s az ősi, keleti formákhoz kívánt 

visszatérni,  addig Japánban az 1900-as évek elején a logocentrikus színház vált 174

mérvadóvá. 

A valódi áttörést és sikereket azonban a shinpának és Kawakaminak is a japán–

kínai (1894–1895) és japán–orosz (1904–1905) háború ihlette darabok hozták meg. 

A valósághűségre való törekvés és a számos realisztikus elem bemutatása miatt 

ezek a darabok sokkal népszerűbbek voltak, mint a kabuki-színészek által színre vitt 

hasonló témájú előadások. A Kawakami-féle társulat főként a Japán-kínai háború 

 ANDERSON, i.m., 18.170

 Ld.: I.3. fejezet és ANDERSON, i.m., 21–22.171

 ANDERSON, i.m., 22.172

 KANO, i.m., 58.173

 „Mert nem csak szóbeli kultúra van, hanem van a gesztusokból álló kultúra is. Más nyelv is van a világon, 174

mint a mi nyugati nyelvünk, amely lemezteleníti, kiszikkasztja a gondolatokat, s a keleti 
kifejezésmódokkal szöges ellentétben tétlen állapotukban mutatja be őket, ahelyett hogy közben 
természetes képzettársítások egész rendszerét hozná mozgásba.” Antonin ARTAUD, „Levelek a nyelvről”. 
VINKÓ József (szerk.), A könyörtelen színház, Gondolat, Budapest, 1985, 168.
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(Nisshin sensō 日清戦争)  és a Kawakami Otojirō frontnaplója (Kawakami Otojirō 175

senchikenbunnikki 川上音二郎戦地見聞日記), című előadásokkal aratott jelentős sikereket.  176

Ezekben a produkciókban Japán – mely a háborúval modernizációs és nagyhatalmi 

törekvéseit kívánta elősegíteni – úgy jelent meg a színpadon mint a civilizált Nyugat, 

szemben a lemaradt a Kelettel. Ezáltal a színházban is egyértelműen tetten érhető volt az 

a folyamat, mely a Meiji-megújulást követően a kormány egyik fő céljává vált: 

bebizonyítani a Nyugatnak, hogy Japán már szociokulturális és politikai értelemben sem 

tartozik a Kelethez, a rendkívül gyors modernizációnak köszönhetően felér a nyugati 

nagyhatalmakhoz, mi több egyenrangú partnere tud lenni azoknak. 

A mai kortárs színháztörténészek véleménye egyezik abban, hogy Kawakaminak nem 

a művészi értékek képviselete, hanem a szenzációkeltés volt az erőssége, s elsősorban 

ennek köszönhető, hogy a XIX. század végére Japán ünnepelt színészévé és 

„színházcsinálójává” vált, olyan rendezővé, aki mind a darabválasztás, mind a színrevitel 

során a hagyományos kabuki színháztól eltérő műfaj kialakítására törekedett. 1896-ban 

e törekvések jegyében nyitotta meg első saját, modern és nyugati stílusú színházát, a 

Kawakami-zát Tokióban, mely egy évig működött.  Ezt követően az eltérő műfaj 177

kialakításának következő lépcsőfoka volt, hogy Kawakami 1899-ben társulatával amerikai 

turnéra indult, ahol újabb lehetősége nyílt megismerni a nem-japán színházi kultúrákat, és 

megtapasztalni a hagyományos, később pedig a megreformált japán színjátszás külföldi 

fogadtatását. Erre az útra azonban már társulata mellett felesége, Sadayakko is elkísérte, 

aki nyugati előadásainak kulcsfigurája lett. 

A shinpa legnépszerűbb időszakát tehát az 1900-as évek elején élte. Köszönhető volt ez 

a Kawakami-féle háborús előadások sikere nyomán létrejött számos hasonló színházi 

csoportnak,  amelyek igyekeztek javítani az előadások és a játékmodor minőségén is, így 178

 „Azzal a céllal, hogy növeljük nemzetünk dicsfényét, és bátorítsuk csapataink harci szellemét, 175

megrendezzük a japán–kínai háborút egy látványos előadásban. Igyekszünk, hogy a közönség úgy érezze, 
ott van a csata sűrűjében, és saját szemeivel láthassa ahogyan a vitéz tábornokok és bátor katonák úgy 
harcolnak mint a sárkányok és úgy küzdenek, mint a tigrisek. Alázattal kérünk minden hazafit, hogy 
hozzák magukkal az országunk iránti hűség igaz érzését és jöjjenek és nézzék meg ezt a nagy és 
lenyűgöző látványosságot.” KANO, i.m., 62.

 Az előadások tartalmáról, létrejöttéről ld. bővebben: DOMA, „Kavakami Otodzsiró…”, i.m., 245–247.176

 „[A]z új drámának új színház kell. A külföldi országokban a színészeknek saját színházuk van, amit 177

maguk vezetnek. Amikor ezt összehasonlítjuk Japánnal [kiderül, hogy], mi nagyon távol vagyunk ettől.” 
ANDERSON, i.m., 30.

 Ilyen jelentős csoport volt többek között a már említett Seibikan, a Seibidan 成美団, a Hongōza 本郷座 és az 178

Isami-engeki 伊佐水演劇. Ld. bővebben: ORTOLANI, i.m., 238–239.
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komoly vetélytársaivá váltak a kabukinak.  A „régi iskola”, reagálva a kihívásra, szintén 179

létrehozott sensōgeki 戦争劇 vagy gunjigeki 軍事劇, vagyis háborús, illetve katonai témájú 

előadásokat. Ezek egyik alműfaja volt az ichiyazuke 一夜漬け („egyéjszakás savanyúság”) 

előadás, mely nevével is arra utalt, hogy a darab rekord sebességgel – gyakran a retek 

savanyításhoz elegendő egy éjszaka alatt – készült, s a shinpához hasonlóan az aktuális 

harci eseményekre, a katonák hősies megmozdulásaira (bidan 美談) kívánt reflektálni, 

viszont kevesebb sikerrel, mint az „új iskola” realisztikusabb előadásai.  180

A kabukiban az új alműfaj reakciószerű kialakulása is mutatja, hogy a shinpa elérte 

aranykorát és átvette a vezető szerepet a professzionális színházban.  Sikerét már 181

nemcsak az újszerű drámáknak, háborús daraboknak, kortárs írók műveinek vagy a napi 

aktualitások dramatizálásának köszönhette, hanem a játékmodor rohamos javulásának is. 

A kialakult versenyhelyzet miatt, az amatőr színészeket felváltották a képzettek, azok az 

írók pedig, akiknek a műveit színpadra alkalmazták, elkezdtek kimondottan shinpa-

drámákat írni, elősegítve ezzel a klasszikus shinpa-repertoár kialakulását. 1907-ben 230 

shinpa-színész közreműködésével megalakult az Új Színészek Nagy Koalíciója (Shinhaiyū 

Daidō Danketsu 新俳優大道団結), mely ugyan csak két hónapig működött, de létezésének 

ténye szintén megmutatta a shinpa egyre növekvő erejét.  182

A következő évtizedekben azonban az „új színházi energiák katalizátoraként” működő 

shinpa nem tudott tovább fejlődni, s a modern, új drámával, a shingekivel 新劇 nem tudta 

felvenni a versenyt. Az 1930-as évekre lassan elfoglalta végső helyét a tokiói színházi 

életben, s Inoue Masao 1937-es definíciójával élve chūkan-engeki 中間演劇, vagyis „köztes 

színház” lett, átmeneti műfaj a tradicionális kabuki és a modern shingeki között.  Mára 183

a shinpa a színháztörténészek szemében szinonimája lett a Meiji-kori, szentimentális, 

könnyed, régi vágású drámáknak és előadásoknak, amely valahol a hagyományos kabuki 

és a realista shingeki között helyezkedik el. 

 A kabuki és a shinpa versengéséről ld. bővebben: DOMA, A hagyományos kabuki…”, i.m.179

 James R. BRANDON, Kabuki’s forgotten war 1931–1945, University of Hawaii’s Press, Honolulu, 2009, 4.180

 Vö.: Michael SULLIVAN, „Shinpa Theatre – Investigating Japanese Theatrical Forms”, Japanstore.jp, 181

2015. június 9.
 ORTOLANI, i.m., 239–240.182

 ORTOLANI, i.m., 240.183
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Tény azonban, hogy az átmenetinek tekintett jellege ellenére, és Kawakami Otojirō 

munkásságának köszönhetően a shinpa megkerülhetetlen műfaj volt, mely lehetővé tette 

a modern színház megjelenését Japánban. A fent vázolt történeti háttér bemutatása pedig 

arra is rávilágít, hogy jelen esetben nem egyszerűen színháztörténeti változásról van szó, 

hanem a Meiji-megújulás radikális modernizációja miatt az egész ország átalakulásáról 

beszélhetünk, s ez az átalakulás figyelhető meg a japán színházi életben is. Kiváló példái 

ennek a Sadayakko és a Kawakami-társulat nevével fémjelzett A gésa és a lovag, vagy 

A világ körül című előadások, melyek jelentős mértékben hozzájárultak mind a shinpa 

és a nyugati színház, mind a nők színpadon való megjelenésének elfogadásához. 
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III. SADAYAKKO 

Kawakami Otojirō 1899 elején kapott lehetőséget egy új, nagyszabású vállalkozásra, mivel 

egy japán impresszárió támogatását ajánlotta fel neki egy egyesült államokbeli körútra.  184

Kawakami, egy új kezdet, illetve később a párizsi világkiállításra való kijutás reményében 

színészeket toborzott az amerikai turnéhoz. A 19 fős társulat  – köztük két nővel, 185

Sadayakkóval és a gyerek szerepeket játszó 11 éves Kawakami Tsuruval 川上鶴  – 1899. 186

április 30-án hagyta el Kobét. 

A gésa és a lovag nemcsak azért kiemelkedően fontos Sadayakko és a Kawakami-

társulat életében, mert legismertebb és legsikeresebb előadásuk volt amerikai és európai 

körútjuk során, mellyel a japán és a nyugati színháztörténetbe is bekerültek, hanem mert ez 

a produkció tökéletesen modellálja azokat az (értelmezési) nehézségeket, melyekkel a korabeli 

nézőknek és ezáltal a társulatnak is szembe kellett néznie. Ezeknek a nehézségeknek 

köszönhető, hogy végül látens interkulturális előadást hoztak létre. Egy olyan produkciót 

tehát, amely ugyan interkulturális, de a korabeli nézők autentikusnak vélték. A nyugati 

dramaturgiai elemek beemelésének köszönhetően ugyan ismerősnek, értelmezhetőnek 

látták, de nem tekintettel rá úgy, mint amely több kultúra találkozását mutatja meg a 

színpadon. Ennek részletes elemzése, az előadás kialakulásának körülménye továbbá 

rávilágít a korabeli nézők recepcióesztétikájára és értelmezési nehézségeire egyaránt. 

III. 1. A GÉSA ÉS A LOVAG – ALKOTÓK, ELŐZMÉNYEK, HÁTTÉR 

A társulat az 1899. május 21-én San Franciscóba  való megérkezésüket követően eleinte 187

csak az itt élő japánoknak mutatott be részleteket és híres táncokat különböző kabuki- és 

shinpa-előadásokból. Az újdonság iránti lelkesedés azonban hamar megkopott, mivel 

városszerte lehetett látni különböző japán témájú előadásokat,  melyek szintén 188

csökkentették az érdeklődést a társulat iránt. Ezáltal elkerülhetetlenné vált a közönség 

 Ld. bővebben: Lesley DOWNER, Madame Sadayakko, Polmont, Review, 2003, 93.184

 A társulatról ld. bővebben: ANDERSON, i.m., 44.185

 Tsuru, Kawakami Otojirō unokahúga, később Aoki Tsuru néven híres amerikai mozifilmsztár lett.186

 Amerikai turnéjuk egy éve alatt eljutottak Seattle városába, Tacomába és Portlandbe, majd Chicagóba, 187

jártak továbbá számos közép-nyugati kisvárosban útban Boston felé, s ezt követte Washington, végezetül 
pedig New York. A körút részleteiről, mindennapjairól és a „sorsfordító” chicagói szereplésről a Lyric 
Theatre-ben, mely első sikereiket hozta a részleteket ld. Anderson vonatkozó fejezeteiben.

 Pl.: a híres Sullivan-féle operettek, A mikádó és a Gésák; Willard Spencer vígoperája, a The Little Tycoon; 188

Clay M. Green darabja, a His Japanese Wife.
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bővítése, s immár az amerikaiak is bepillantást nyerhettek a társulat munkájába. Ezek 

a nézők azonban nehezen viselték el a gyakran három-négyórás, számukra „művi” és 

„érthetetlen” kabuki-előadások atmoszféráját.  

Legkeserűbb élményeink Amerikában voltak. Tájékozatlanok voltunk a menedzselés terén, 
és nem tudtuk, milyen jellegű darabok felelnének meg az amerikai ízlésnek. […] Ostobák 
voltunk, mikor egy olyan klasszikus darabbal léptünk fel az amerikai közönség előtt, mint 
a Kunohe. Ezt senki nem értheti, ha nincsenek ismeretei a mi japán történelmünkről.  189

A már tárgyalt, a Nyugatot elárasztó japonizmus és „kelet mánia” tükrében érthetetlennek 

tűnik az amerikai közönség elutasítása a Kawakami-társulat első előadásai iránt, hiszen 

már csak „mesés” és egzotikus voltuk miatt is garantált siker kellett volna, hogy övezze 

fellépéseiket. A problémát azonban a produkciók túlzottan idegen jellege eredményezte. 

Az idegen világ a honi világ nézőpontjából egy sajátos hozzáférhetetlenség 
értelemtapasztalataként adódik: az idegen világban egy idegen normativitás és generativitás, 
egy idegen honi világ generatív múltjának a hozzáférhetetlenségét tapasztaljuk meg.  190

Ebben az esetben pedig a honi világ a „normális”, vagyis „tipikus és otthonos kulturális-

történeti-társadalmi életvilág” , szemben az idegennel, mely ettől a honi világtól eltérő és 191

atipikus. Ennek értelmében, mikor a Kawakami-társulat színre vitte kezdetben még 

autentikus módon bemutatott kabuki- és shinpa-előadásait, a korabeli közönség számára ez 

oly mértékben idegen és eltérő volt a tipikus, akár a naturalista-realista, akár a szórakoztató 

bulvárszínházi műfajoktól, hogy a produkciók radikális visszautasításra találtak. Mivel 

a nyugati nézők túlnyomó része nem rendelkezett semmilyen szisztematikus tudással 

a hagyományos japán színházról vagy akár történelemről, vagyis az idegen világ generatív 

múltjáról, mely segíthette volna a megértést, alapjában véve hozzáférhetetlen és érthetetlen 

volt számukra, amit láttak. „Az azonosítás ugyan ilyenkor is megtörtén[t], de hiányzott 

az a sajátos egyetértés, melynek révén a »mű« jelent valamit […].”  Ez vonatkozott 192

a Kawakami-társulat amerikai közönségére is, kivéve a korabeli bevándorlás 

következtében főként San Francisco környékén megjelenő japán,  illetve kelet-ázsiai 193

 Vö. Sadayakko szavaival: NOGUCHI Yone: „Sada Yacco”, Dramatic Mirror, 1906.02.17.189

 SZIGETI Attila, „Az interkulturalitás fenomenológiájáról”. Uő (szerk.), Az interkulturalitás filozófiai 190

problémái: a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportjának magyar tagozata 
által szervezett nemzetközi tanévkezdő konferencia előadásai: 2006. november 11. Kolozsvár, Egyetemi 
Műhely, Kolozsvár, 2007, 153–167, 153.

 SZIGETI, i.m., 153.191

 GADAMER, A szép…, i.m., 43.192

 Az 1800-as évek végén több mint 2000 japán bevándorló élt itt, akik 90 vállalkozást tartottak fenn. Vö. 193

THE JAPANTOWN TASK FORCE INC.(ed.), San Francisco's Japantown, Arcadia Publishing, Charleston, 
Chicago, Portsmouth, San Francisco, 2005, 7, 11.
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népességet. „Magát a megértést nem annyira a szubjektivitás cselekvéseként, hanem 

valamely hagyománytörténésbe való bekerülésként kell elgondolni, melyben szüntelen 

közvetítés van a múlt és a jelen között.”  A probléma ezáltal ott kezdődik, mikor a közvetítés 194

folyamatából hiányzik a múlt, vagyis nincs mihez viszonyítani, s a befogadó, adott esetben 

a néző nem képes a megértésre. „[A] mű azonossága épp abban áll, hogy van benne 

valami, amit »meg kell érteni«, ami megkívánja, hogy akként értsük meg, amit »jelent« 

vagy »mond«. Ez a műből eredő követelmény, mely teljesítésre vár.”  Ezáltal az amerikai 195

közönség megértésének hiányában – mely az összes Kawakami-féle előadás esetében igaz 

volt – a társulat kénytelen volt változtatni produkcióin. 

A negatív nézői reakciók tekintetében, illetve alapul véve a már korábban Párizsban és 

jelenleg Amerikában is tapasztalt prekoncepciókat, Kawakami Otojirō tehát egy új, 

„nyugatbarát” repertoárt alakított ki kedvenc kabuki-előadásainak egy-egy jelenetéből. Az 

új előadások a színpadi realizmus részleges ismeretében – tehát annak teljes mértékben 

eleget nem téve – igyekeztek kielégíteni a közönség romantika utáni vágyódását. Emellett 

„nagymértékben módosított a játékmódon, a színpadra állításon, a párbeszédeken és a témán, 

hogy illeszkedjen ahhoz a [nyugati] elképzeléshez, amilyennek a japán színháznak lennie 

kell.”  Jó példa erre a hosszú, akciómentes dialógusok mellőzése, valamint új táncos és 196

harcos látványelemek beemelése a történetekbe. Vagyis Kawakami a befogadók számára 

tipikus elemeket tett a produkciókba, hogy ezáltal ismerőssé, ennek következtében pedig 

értelmezhetővé váljanak. 

Így született meg legismertebb és legsikeresebb darabjuk, A gésa és a lovag, melynek 

eredeti címe A gésa és a szamuráj (Geisha to bushi 芸者と武士) volt. A címben tett aprónak 

mondható változtatás is mutatja azt a stratégiát, melyet követve a Nyugat elvárásaihoz 

próbáltak alkalmazkodni. 

A gésa és a lovag első variációját, amelyet már ezen a címen hirdettek, 1899. 

szeptember 15-én mutatták be Seattle-ben és a későbbiekben többször hajtottak végre rajta 

apróbb módosításokat. Az előadás három felvonása olyan híres kabuki-drámák 

felhasználásával készült el, amelyek önmagukban is számos változáson mentek át. Ezek 

 Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, Osiris, Budapest, 2003, 325. 194

 GADAMER, A szép…, i.m., 43.195

 ANDERSON, i.m., 103.196
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a Kojima 児島, a Sayaate 鞘当 és a Dōjōji 道成寺.  Az előadás rövid története a New York 197

Times újságírójának tolmácsolásában a következő: 

A gyönyörű gésa [Katsuragi] beleszeret egy lovagba [Nagoya], aki menyasszonyát [Orihime] 
elhagyva száll harcba egy féltékeny ellenséggel [Banza] a gésáért […]. A lovag 
menyasszonyának [azonban] sikerül visszaszereznie a férfi szerelmét, s így együtt 
menekülnek el egy templomba a gésa haragja elől. A lány megpróbálja követni őket, de egy 
szerzetes megakadályozza, hogy a templomba lépjen. A szerzeteseket táncokkal 
elkápráztatva mégis sikerül bejutnia, de a lovag megakadályozza, hogy meggyilkolja 
kedvesét. Látva a férfi menyasszonya iránti szerelmét, a gésa szíve megszakad, s a lovag 
karjai közt leli halálát.  198

Az első felvonásban Kojima Takanori 児島高徳  alakja elevenedik meg, aki Godaigo 後醍醐 

császár hűséges katonája volt, s története a Taiheikiben 太平記  is olvasható. A második 199

felvonás, vagyis a két szamuráj egyazon gésáért folyó küzdelméről szóló rész alapjául az 

1824-ben IV. Tsuruya Nanboku 四代目鶴屋 南北 által írt Ukiyozuka hiyoku no inazuma 浮世

柄比翼稲妻  című kabuki-darab harmadik felvonása, a Sayaate  szolgált. A templomi 200 201

jeleneteket ábrázoló rész a harmadik felvonásban pedig a Musume Dōjōji 娘道成寺  című 202

 ANDERSON, i.m., 98.197

 „Plays in Japanese: Otojiro Kawakami and Sada Yacco Appear in Three Pieces at the Berkeley Lyceum”, 198

New York Times, 1900. március 2, 7. – idézi: Ayako KANO, Acting Like a Woman in Modern Japan, 
Palgrave, New York, 2001, 88. 

 A XIV. század végén íródott „Nagy béke krónikája”, mely az északi és déli udvar kialakulását, illetve 199

Ashikaga Takauji (1305–1358) 足利尊氏 shōgun és a hatalmát restauráltatni akaró Godaigo császár közötti 
harcot örökíti meg.

 Az előadásban a főhős, Nagoya Sanzaburō a riválisa, Fuwa Banzaemon által ellopott tekercsek után kutat, 200

melyet az ura bízott rá, ám ennek keresése családja minden vagyonát felemészti. Ezért Nagoya felesége, 
Katsuragi zálogba adja magát egy bordélyházba, hogy az itt megszerzett pénzzel férjét segítse. Katsuragi 
rájön, hogy egyik gazdag kliense maga Banzaemon. Az előadás harmadik felvonása Yoshiwarában, 
a híres gésanegyedben játszódik, ahol a két szamuráj, Saznaburō és Banzaemon találkozására kerül sor. 
Ezt a felvonást hívják Sayaaténak, mely különleges, nagy színészi tudást igénylő harcos jelenetsor. A két 
ellenfél a két hanamichin közeledik a színpad felé, mikor elhaladnak egymás mellett a színpadon, 
kardjaik egy pillanatra összekoccannak és felismerik egymást. A jelenet olyannyira híres, hogy mindig 
a két legsikeresebb rivális színészdinasztia vezető színészei kapják a szerepeket, így szimbolikusan 
nemcsak a karakterek, hanem a két dinasztia is összecsap egymással, „fitogtatva” színészi képességeiket. 
Ld. bővebben: Aubrey S. HALFORD – Giovanna M. HALFORD, The Kabuki Handbook, Rutland, Vermont 
– Tokyo, Charles E. Tuttle Co., 1979, 346–348.

 A szó alapvetően két szamuráj harcos összecsapását jelöli, de a kabuki kontextusában kifejezetten 201

erre a párharcra utal. 
 A Dōjōji alaptörténete, melynek számtalan variációja létezik, Kiyohiméről 清姫 és egy vándorszerzetesről 202

szól. A szerzetes mindig Kiyohime családjánál szállt meg útban Kumano felé. A zarándok kedvelte 
a kislányt, akinek ezért az apja tréfából azt mondta, hogy ez a férfi lesz a férje, amit a lány komolyan vett. 
Pár év elteltével a szerzetes ismét náluk szállt meg, s a lány kérte, hogy vigye magával. A szerzetes 
megrémült az ajánlattól és az éjszaka elmenekült a házból. Mikor Kiyohime rájött, hogy elhagyták, 
a szerzetes nyomába eredt, s dühében és féltékenységében kígyódémonná változott, így kelt át a megáradt 
Hidaka folyón. A szerzetes ezalatt a Dōjō-templomba menekült, ahol a papok a nagy bronzharang alá 
bújtatták. A kígyódémon azonban rátalált, körbefonta a harangot, s a féltékenysége által gerjesztett tűzzel 
elemésztette a szerzetest és saját magát is. 
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darab cselekményének egyes elemeit mutatta be. Utóbbi történet a japán legendák 

világából ered, s számtalan variációja közül nem mindegyikben szerepel a főhősnő 

kígyódémonná alakulásának jelenete. Feltehetően egy, a nyugati közönségnek „hihetőbb” 

történetet kívántak színre vinni, s a szerelemféltés szociálpszichológiai motivációja okán 

adaptálták azt a variációt, amelyben a dramatikus alak (a fiatal lány) individuumként 

jelenik meg, s különböző táncok bemutatásával (vagyis csellel) jut be a boldogságot ígérő, 

ám boldogtalanságot rejtő templomba. A harang kiiktatásának azonban praktikus okai 

voltak: kezdeti állomásuk helyszínét, San Franciscót elhagyva a társulat a legtöbb díszletét 

nem tudta magával vinni, s a későbbiekben is a helyi színházak díszletelemeit használták, 

alakították át saját előadásaikhoz. 

Kawakami vezetésével a társulat tehát e három történetet „gyúrta egybe”. Kojimát 

átnevezték Nagoya Sanzaburōra, aki egy császárhoz hű katona lett és szerelmes volt 

Katsuragi gésába, akinek kegyeiért Banzaemon is versengett. A történet új szállal bővült, 

mikor a melodrámák alap dramaturgiai fogását, egy szerelmi háromszöget építettek a 

cselekménybe. Az eredeti Ukiyozuka hiyoku no inazumaban szerepel egy O Kuni nevű 

szolgálólány Sanzaburō oldalán, aki szerelmes urába. A Kawakami-féle verzióban O Kuniból 

Orihime lett, Sanza kedvese, akit korábban jegyzett el, s közösen menekülnek majd a 

megcsalt Katsuragi elől. Jelentős változtatás ezen kívül, hogy a kurtizánból gésa lett. 

A gésa mint fogalom ugyanis sokkal egzotikusabb és titokzatosabb jelentéssel bírt 

a nyugati közönség számára, mint az egyszerű kurtizán. Sadayakkóról ekkorra már 

köztudott volt továbbá, hogy maga is gésa volt, így könnyen megvalósult a színész és 

a színpadi szerep azonosítása. Emellett ezzel a módosítással Kawakami erősítette a gésák 

művészi voltát a szexualitással szemben, s pozitívabb képet festett Japánról. 

A gésa és a lovag előadásairól fennmaradt három fényképen jól megfigyelhetők a 

szcenográfia egyes részletei, illetve az is, hogy a színpadi alakok azonosítását a kabuki 

konvenciói határozták meg. Az első képen (1. kép) az eredeti Sayaate jelenetnél is használt 

háttér, a híres Yoshiwara bordélynegyed főutcája jelenik meg a színpadon. 

Cseresznyevirágokkal és teaházakkal tarkított utcakép látható, mely előtt Nagoya és 

Banzaemon épp harcra készülnek. Balról a harmadik alak Sadayakko Katsuragi 

szerepében. Díszes kimonójáról és magasított talpú fapapucsáról (vagyis a konvenciók 

ismeretében) gésaként azonosíthatjuk mi és az akkori közönség is. A kép bal szélén 
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Kawakami látható mint Nagoya, bambuszrost kalappal a fején, fecske-mintás kimonóban, 

mely a szereplő hagyományos viselete a Sayaate jelenetsorban. A másik fényképen (2. 

kép) már egy buddhista templom bejárata látható a háttérvásznon. Az előtérben azt a 

pillanatot örökítették meg, mikor Katsuragi táncaival próbálja lenyűgözni a szerzeteseket, 

hogy beengedjék a templomba. Ezt a jelenetet írta le részletesen Lady Campbell, aki a 

szövegből ítélve „jártasabb” volt a hagyományos japán színházi műfajokban, ez azonban 

nem jelenti, hogy néhol ne egy kirekesztő és nyugat centrikus tekintet által kijelölt 

pozícióból beszélne. 

Hoztak Katsuraginak egy furcsa fejdíszt a nó-tánchoz,  a sisak hasonlított a dózse-kalap 203

tölcsér alakjára, és különböző színes fátylak díszítették, amelyek körülötte kavarogtak. 
A tánc zenéje körülbelül ezeréves, és erre Katsuragi tökéletesen táncolt, különleges 
archaikus gesztusokkal és a szélben ringó hajlékony nád mozgását idézve. […] Táncának 
nagy része olyan volt akár a spanyol flamenco: mikor egy ponton állt, a hullámzó fátylak 
úgy fodrozódtak körülötte, mint az állandóan elfojtott szenvedély remegése; de a különösen 
érzéki andalúz jellem hiányzott a kecses kis japán babából, az ő tökéletessége egy teljesen 
más és még kifinomultabb minőséget adott. Miután befejezte a klasszikus nó-táncot, 
ragaszkodott hozzá, hogy a szerzetesek kővel dobálják meg a cseresznyefát, hogy lehulljanak 
a virágok, s ezekből labdát csinált, majd ezzel futkosott körbe, mint a farkával játszó cica. 
Ezután cseresznyevirág-motívummal díszített legyezőjével eljárta a cseresznyevirágzás 
táncot, amit a Kappore, vagyis rizsarató tánc követett. Utóbbi a gyűjtés és a kötegelés 
mozzanatait imitálta. A szerzetesek csatlakoztak Katsuragihoz, és együtt adták elő a „vízikerék” 
táncát, amelyben a kerekeket kék és fehér esernyőkkel jelenítették meg; ezt követően 
Katsuragi áttért a különös, legősibb és leghátborzongatóbb Rókatáncra, miközben egy 
varázsló dobját tartotta a kezében, melyet a különleges tomoyejel díszített, a természet két 
fő jele; a dob közvetlenül összekapcsolódott a sámánizmus misztériumával csakúgy, mint az 
indián „varázslással”.  204

Megfigyelhető továbbá, hogy ebben a jelenetben a lány kimonója elöl van megkötve, mely 

viselet nem a gésák, hanem egyértelműen a kurtizánok sajátja volt a korszak Japánjában. 

E jelmezbeli változás akár arra is utalhat, hogy a gésa és a lovag szerelme beteljesült – 

ezzel motiválttá válik Katsuragi későbbi pusztító haragja és féltékenysége is  – de 205

visszacsatolást is jelenthetett az eredeti drámára, ahol a hősnő végig kurtizánként van jelen 

a történetben. A harmadik kép, amely már Párizsban készült, (3. kép) a híres haláljelenetet 

mutatja be, ahogyan az őrjöngő Katsuragi kibomlott hajjal szerelme karjaiban 

 Lady Campbell által nó-táncként azonosított mozdulatsor feltehetőleg nem nó-tánc, hanem a kabuki-203

hagyomány része.
 Lady Colin CAMPBELL: „A Woman’s Walks: In Far Japan”, The World, 1900. június 13. – idézi: Shelly C. 204

BERG: „Sada Yacco in London and Paris, 1900: Le Rêve Réalisé”, Dance Chronicle, XVIII/3. (1995) 363.
 Az ilyen jellegű elemek mutatnak rá arra, hogy benne maradtak az előadásokban olyan világos utalások, 205

melyek csak a japán kultúrát ismerők számára jelentettek valamit.
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fekszik a buddhista papok körében. A fénykép jobb oldalán a lovag (szamuráj) 

menyasszonyát láthatjuk kimonóban térdelni. 

[Katsuragi] arca teljesen megváltozott; a nyugodt, maszkszerűen egykedvű kifejezés 
eltűnt, és a bájos baba most valóban életre kelt egy dühös és szenvedélyes nő személyében. 
Padlóra küldte támadóit és berohant a templomba. Félelmetes sikítás hallatszott, majd 
felbukkant Katsuragi, maga után vonszolva a rémült Orihimét. Katsuragi dühöngő 
bakkhánsnővé változott: hosszú fekete haja kibomlott, gyönyörű ruhája rendetlenné vált; 
szeme ide-oda cikázott, körülötte hamuszín körök jelentek meg halotti fehér arcán; valamint 
felfegyverezte magát egy kalapáccsal, amelyet a harang megszólaltatására használnak. 
Végighúzta ellenfelét a színpadon, miközben őrjöngve verte a kalapáccsal; mikor pedig 
a rémült papok megpróbálták őt megfékezni azokat is megtámadta. Egy fúria 
megtestesülése volt – szótlan, ziháló –, azok vérére szomjazva, akik ártottak neki. A döntő 
pillanatban szenvedése elérte a tetőpontot, és csak egy vágya volt, ölni és ölve meghalni. Ha 
ezt a jelenetet egy európai színésznő kísérli meg, nevetségessé vált volna; a kis japán baba 
előadásában azonban a magával ragadó ősi szenvedély rendkívüli kifejezését nyújtotta. 
Nagoya berohant és karjába vette. Vad őrjöngésében odafordult, hogy megüsse [a férfit]; 
a vér elöntötte az agyát és a szemét, és nem ismert fel senkit; de Nagoya a karjában tartotta 
és szólongatta őt: „Hakko! Hakko!” („Kedvesem! Kedvesem!”), miközben vállát és 
mellkasát simogatta, ami a legnagyobb gyengédség Japánban, ahol a csók nem ismert. 
Nagoya hangjára Katsuragi indulata összeomlott, és egy ébredő gyermek mozdulatával 
fordult a férfi felé. Próbálta magához vonni, de a bosszú dühe túl sok volt törékeny és 
kimerült testének. Nagoya szólongatta, de ő alig hallotta a szeretett hangot. Az élet 
elmúlását láthattuk, ahogy kiszáll belőle, szemei fátyolosak lettek és az ég felé fordultak, 
mintha látná a közeledő Halált, a Nagy Szabadítót; és mint egy báb, amelynek a zsinórjai 
elpattannak, kicsúszott annak a férfinak a karjai közül, aki összetörte a szívét, és ott halt 
meg a lábainál, ahol röviddel ezelőtt a cseresznyevirág-labdát kergette.  206

A korabeli leírások alapján a színészek japánul beszéltek, és hagyományos kabuki-zenével 

kísérték az előadást. Kevéssé vagy egyáltalán nem tettek kísérletet arra, hogy a közönség 

képzelőerejét a realista tradíció szerint megmozgassák, ellenben nagyon őszintén 

jelenítették meg az érzelmeket. A gésa és a lovag tehát valahol a látványosság és a pantomim 

között állt. Nagyon kevés dialógus hangzott el, de annál több akrobatikus és táncos 

jelenetben volt részük a nézőknek.  Emellett a kabukiban sajátos shōmen engi 正面演技, 207

vagyis a frontális, kifelé történő játékmód, mintegy az egyes jelenetek tablószerű 

megmutatása is megfigyelhető volt. Ez a hagyomány kerül majd játékba mind a varieté, 

illetve az operett frontális játékával, mind a realizmus-törekvések profil-játékával, 

melyet a társulat körútja során tapasztalt. 

 CAMPBELL: „A Woman’s Walks… i.m. – idézi: BERG: „Sada Yacco in London …i.m., 364.206

 „Japanese Plays in Boston: Actors and Dramatic Students from Tokio Present Two of Them”, New York 207

Times, 1899. december 6. 
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A gésa és a lovag tehát egyaránt tartalmazta az amerikai, illetve európai és a japán 

kultúra elemeit, utóbbit olyan domináns mértékben, hogy a befogadói oldalnak fel sem tűnt 

a „támogató” funkciót betöltő nyugati kultúra, mely arra volt hivatott, hogy a háttérben 

maradva, ismerőssé tegye az előadást idegen volta ellenére, és ezáltal segítse az amerikai 

közönséget értelmezésben. Ennek sikerességét bizonyítja a Lady Campbell által írt 

szövegben felbukkanó tipikusan nyugati asszociációk (bakkhánsnő, fúria, Halál), melyek 

Sadayakkóval való azonosítása arra utal, hogy az előadás ismerőssége már biztos alapokon 

állt. Ez többek között annak is a hozadéka, hogy „a színész testét átitatja – a megtanult 

színészi technikák mellett – saját, eredendő kultúrája, melyet sohasem tud levetkőzni.”  208

Talán ezt érzékelte a New York Times kritikusa, aki szerint „Sadayakko játékával 

egyszerűen mutatja be az összes japán nőt a színpadon, hogy milyen mélyen tudnak 

szeretni, milyen kegyetlenül tudnak gyűlölni – és csöndben meghalni.”  Emellett viszont 209

ismerősnek találták például a japán gésában a kurtizán Európa színpadain elterjedt, 

romantizált ábrázolását, mivel 

[a] Keletet [Nyugaton] olyasféle helyként képzelték el, mint egy szabad szexuális 
paradicsomot, amely szembesít az európai szexuális szokások elfojtottságával, s ekként úgy 
nézhettek a keleti nőre, mint valamiféle egzotikus, érzéki álomra.  210

Sadayakkót ily módon egyfajta japanizált Marguerite Gautier-ként vagy Valéry 

Violettaként azonosították. E megértés és azonosítás sikeressége viszont predesztinálta 

a már említett Lady Campbellnél is megjelenő kirekesztő, nyugat centrikus és 

felsőbbrendű szemléletmódot. A „kis japán baba”, vagy a „farkával játszó cica” 

megnevezések mind erre a sztereotip és lekezelő pozícióra utalnak, melyre – mint a 

későbbiekben látni fogjuk – maga Sadayakko is rájátszott. 

Összefoglalva tehát, ezeknek a módosításoknak köszönhetően a közönség képes volt 

hozzáférni az idegen világ generatív múltjához, legalábbis ezt hitték az előadást látva, 

mivel meg voltak győződve róla, hogy minden eleme autentikus annak, ami a színpadon 

van. Mai fogalmi kereteinkkel egyértelműen interkulturális előadásként lehet 

definiálni a társulat új produkcióját, hiszen egy markánsan eltérő és számukra teljesen 

 PAVIS, „Introduction…” i.m., 3.208

 „A Japanese Actress”, New York Times, 1900.03.11.209

 Vö. Edward W. SAID, „Bevezetés a posztkoloniális diskurzusba”. BÓKAY Antal (szerk.), A posztmodern 210

irodalomtudomány kialakulása, Budapest, Osiris, 2002, 602.
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idegen színházi kultúra elemeit illesztették saját és hagyományos színjátéktípusukba, mely 

önmagában nem volt ismerős, így értelmezhető sem az adott befogadók számára.  

Ugyanúgy, ahogy rendszeresen visszatérő problémát jelent például a Hamletnek vagy az 

Oidipusz királynak a pszichoanalitikus konceptuális sémák szerinti értelmezési lehetősége, 

minthogy azok a pszichoanalízis mint lehetséges elemzési szempont megjelenésénél 

korábban jöttek létre, e korai interkulturális előadások „interkulturálisként” való elemzése 

is problémás lehet. E „konfliktust” elkerülendő az interkulturális színház e korai 

megjelenései a látens interkulturális színház kategóriába sorolhatók, egy olyan 

kategóriába, melybe interkulturális előadások esnek, de a befogadói oldal valamilyen 

okból, jelen esetben a fogalmi keret és az idegen világ „generatív múltja” valódi 

ismeretének hiánya miatt, autentikusnak érzékeli, és nem egyfajta, több eltérő kultúrából 

létrejövő „keveréknek”. Ez természetesen a legkisebb mértékben sem jelenti azt, hogy az 

itt említett nézők, színházcsinálók értelmezői kvalitásait a későbbi vagy akár a mai 

nézőével szemben pozitív vagy negatív értelemben minősítenénk, pusztán azt jelenti, hogy 

egy bizonyos értelmezési séma, amely a későbbiekben automatikusan beépült a 

vizsgálódási keretek közé, ekkor még nem volt elérhető. 

A gésa és a lovag sikerét látva a társulat ennek az előadásnak a mintáját követve 

alakította ki repertoárját, s az új produkciók, melyek szintén a látens interkulturális színház 

kategóriába sorolhatók, fő pilléreit alkották amerikai és európai turnéjuknak egyaránt. 

Chicagóban mutatták be a Jingorō, egy komoly szobrász (Hidari Jingorō 左甚五郎)  211

történetét, mely egy művészről szól, aki beleszeret egy gyönyörű, de számára elérhetetlen 

gésába, s kifaragja szobrát, mely később életre kel. Szerelmük azonban nem tud beteljesedni, 

mert a szobrász féltékeny felesége megöli a lányt. A harminc perces pantomimszerű 

előadásban – melyet a kritika a japán Coppélia illetve Pygmalion névvel illetett  – 212

Sadayakko alakította a szobrot, aki a gésák hagyományos oshiroi 白粉 sminkjében és díszes 

kimonójában valóban olyan volt, mintha egy japán baba lenne.  213

 Hidari Jingorō a XVII. században élt szamuráj, híres szobrász és ács. Balkezes lévén kapta a „hidari” 左 211

(bal) jelzőt. A legenda szerint ő faragta a híres nemuri nekót 眠り猫 (alvó macska) a nikkōi Tōshōgu 
szentélyben.
 ANDERSON, i.m., 137.212

 Shelley C. BERG, „Sada Yacco: The American Tour, 1899–1900”, Dance Chronicle, XVI/2, (1993) 147–196, 174.213
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Szintén Chicagóban került sor a Kesa gozen 袈裟御前 legenda Kawakami által 

átdolgozott verziójának bemutatására, melyet A kitartó feleség: egy tragédia [The 

Constant Wife: A Tragedy] címmel hirdettek, s a balsorsú asszonyt természetesen 

Sadayakko alakította. Az első két felvonás tündérmeseszerű idillje után – mely 

kielégítette a japán produkciókkal szembeni romantikus elvárást – a történet véres 

eseményekbe fordul,  az előadást azonban ennek ellenére a kritikák A gésa és a lovagnál 214

könnyebben érthetőnek és jobban követhetőnek mondták, amelynek a „végkifejlete 

egyszerre volt rémítő és hátborzongató.”  215

Az utolsó Amerikában átdolgozott és bemutatott teljes japán darabjuk – leszámítva 

a kisebb jeleneteket és különálló táncokat – a Soga 曽我  volt. A valós történelmi 216

eseményeken alapuló cselekmény egy testvérpárról szól, akik apjuk megölését bosszulják 

meg,  a történet végén azonban seppukura 切腹, rituális öngyilkosságra kényszerülnek. 217

Az előadás harmadik felvonása teljes egészében e jelenet köré épül, mely kiváló alkalmat 

adott az amerikai kritikának a képzeletükben élő nemes és romantizált japán lélek 

elemzésére: 

Ebben a ceremóniában van a darab lényege… A japánok számára nincs semmi visszataszító, 
vagy nevetséges dolog abban, hogy egy lovag saját kezűleg vágja fel a hasát… Hajlamosak 
vagyunk csodálkozni egy ilyen furcsa szokáson, de a csodálkozás átadja helyét a nagyfokú 
érdeklődésnek és szimpátiának, amikor a testvérek édesanyja és menyasszonya [Tora] eljön 
a halálra ítélt férfiakhoz és búcsút vesznek tőlük. A játék ezen a ponton figyelemreméltó. Az 
önuralom, e mélyen a japánokba vésődött erény, túl a tűrés és a zokogás kínján, nem enged 
semmilyen fizikai megnyilvánulást a búcsúban. A korábbi harc abszurditása elfelejtődik 
abban, ami a halálra való felkészülésben jelenik meg. A két testvér a japán szokásnak 

 A Heike monogatariban is megjelenő történet a Kawakami-társulat előadásában a következő formát 214

öltötte: Kesát, a fiatal hajadont elrabolják egy utazás során, de Moritō szamuráj (Kawakami Otojirō) 
megmenti őt. Az eseménydús első és második felvonást egy romantikus, stilizált és nyugodtabb harmadik 
követte. A cseresznyevirágba boruló folyóparton Moritō megkéri Kesa kezét. A negyedik és egyben 
leghíresebb – számos képzőművész által is megörökített – rész azonban tragédiába fullad. Kesa évek óta 
hűségesen várja vissza háborúzó szerelmét, de végül anyja rábeszélésére hozzámegy egy másik 
szamurájhoz, Watanabéhoz. Mikor Moritō értesül az eseményekről, visszatér és meg akarja ölni az áruló 
Kesát és anyját. A fiatalasszonynak végül sikerül megnyugtatnia a bosszúra éhes férfit, de Moritō úgy 
határoz, hogy akkor Watanabét öli meg, mert csak így lehet újra együtt kedvesével. Az éjszaka folyamán 
Kesa azonban szándékosan hálószobát cserél férjével, így Moritō – nem véve észre a cserét – saját 
szerelmét fejezi le.
 ANDERSON, i.m., 149.215

 A testvérek tetteinek eredeti forrása a Soga monogatari 曽我物語.216

 Gorō és Jurō elveszíti édesapját, akit egy szamuráj ölt meg. Az első felvonás a fiatal férfiakat jeleníti meg, 217

akik ellenségüket keresik, s végül Jurō szerelmének, a gésa Torának (Sadayakko) köszönhetően tudnak 
álruhában apjuk gyilkosa közelébe férkőzni. A második felvonás tartalmazta az elengedhetetlen harcos 
jelenetsort. Egy vadásztáborban az éjszaka folyamán a fivérek végeznek ellenségükkel. A felébredő 
katonákkal szemben azonban fel kell venniük a harcot és mindketten fogságba esnek. A shōgun pedig 
seppukut rendel el számukra.
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megfelelően egy emelvényen ül. A két nő mellettük térdel. Mindkét férfi tiszteletteljesen 
átveszi a nekik nyújtott tőrt, figyelmesen, már-már szeretettel megvizsgálják, bal oldalukba 
szúrják, áthúzzák a jobb oldalra és előre zuhannak, ahogy nemes japánhoz illik. A hatás 
félelmetes.  218

A saját és a közönség által teljesen autentikusnak hitt előadások mellett a társulat ihletet 

merített az Amerikában látott sikerdarabokból is, így színpadra vitték ezek japán verzióit. 

Így jött létre A velencei kalmár és a Henry Irving-féle Shylock című, rövidített előadás 

nyomán a Sairoku,  illetve a botrányos Sapho  után a Sahoko.  219 220 221

Kawakami A velencei kalmár és a Sapho átdolgozásával ugyanakkor nem egyszerűen 

átírta ezeket az előadásokat, hanem az európai színházi formát vitte át a japán világba. 

Ezzel, eltérő módszert alkalmazva, tehát nem a japán előadást (szinte láthatatlanul) 

nyugatiasítva, hanem épp ellenkezőleg, egy nyugati előadást japanizálva, interkulturális 

előadásokat hozott létre, melyekben különböző színházi tradíciók szintézise valósult meg. 

Ezt a szintézist pedig, köszönhetően az európai kultúrkörből vett ismert irodalmi 

alapanyagnak, a közönség is egyértelműen érzékelte. Manifeszt interkulturális előadásokról 

azonban nem beszélhetünk, mivel annak ellenére, hogy a közönség felismerte a több eltérő 

kultúra jelenlétét, az előadásokat nem azonosította azon a módon interkulturálisként ahogyan 

a későbbi, az interkulturális színház fogalmi-keretének létrejötte után hasonló előadásokat 

látó közönség. Így ezeket a típusú produkciókat, vagyis amelyekben a befogadó már 

érzékeli a kulturális „keveredést”, de nem kategorizálja interkulturálisként, pre-

interkulturálisnak nevezhetjük. Jellemző továbbá ezekre a produkciókra, hogy a nyugati gőgből 

 Carolyn SHIPMAN, „The Japanese Players”, Critic, 1900. április 30. – idézi: ANDERSON, i.m., 271.218

 A Kawakami-társulat saját verzióját 1900. január 25-én a Boston Theatre-ben mutatta be és a történetet 219

egy az egyben Japánba helyezte, Hokkaidó szigetére. Itt élt Sairoku (Shylock) az öreg halász – egy 
dramaturgiai fogással – két lányával, Omitsuval (Jessica) és Osodéval (Portia). Az első felvonást követően, 
melyből kibomlik, Andō (Antonio) és Omitsu szerelme, illetve a Shakespeare-darabból is ismert kölcsön, 
az egész előadás a tárgyalás-jelenetre fókuszált. A japán mentalitás azonban nem engedi, hogy valaki egy 
kölcsön miatt akarjon vérbosszút állni, így értesülünk Omitsu öngyilkosságáról, aki inkább véget vetett az 
életének, minthogy Andō nélkül kelljen élnie. Megfigyelhető, hogy a teljes „japánosítás” ellenére új, a 
nyugati ízléshez közelebb álló melodramatikus szál került az előadásba. Így Sairoku, a japánok számára 
hihetőbb módon, a lányát akarja megbosszulni, nem véres elégtételt venni. A tárgyalás-jelenetben azonban 
ráismer másik lányára, így bosszúvágya eltűnik, s összetörten, Omitsu testét magával cipelve távozik a 
helyszínről, tehát a megszokott, Shylockra váró megalázó büntetés is kimaradt a japán verzióból.
 Clyde Fitch darabját 1900 márciusában mutatták be Olga Nethersolelal a főszerepben. A történet a ledér 220

életű Fanny LeGrand szerelmi viszonyait tárta a közönség elé, melyet közbotrányt okozó volta miatt egy 
időre betiltottak.
 A japán verzióban a főszereplő gésa lett, így Sadayakko ebben az esetben is teljes mértékben azonosulni 221

tudott a karakterrel, s ennek a foglalkozásnak köszönhetően tompították az eredeti mű okozta 
közfelháborodást – a testiséget teljesen száműzték, s egy egzotikus történetet mutattak be. A teljesen japán 
környezetbe áthelyezett produkció alapvetően sikeresnek bizonyult, s több újság úgy vélte, hogy 
Sadayakko alakítása hatásosabb volt, mint Nethersolé. Vö.: BERG, „Sada Yacco: The American Tour…”, 
i.m., 188.
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adódóan inkább a japán színház fejlődéseként értelmezték az európai és amerikai 

előadások felé: „a japánok olyan gyors fejlődést produkálnak a drámai művészetben és 

a színpadi mesterségben, mint mi [amerikaiak].”  222

Ahhoz, hogy ezek az előadások létrejöjjenek azonban olyan karizmatikus személyekre 

volt szükség, mint az itt elemzett előadások alkotói: Kawakami Otojirō és Sadayakko. Az ő 

életük és munkásságuk vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy kontextusában értsük 

meg a japán színháztörténet modernizációját. Noha az életrajz beemelése nem feltétlenül 

szükséges a színháztörténet-írás során, ebben az esetben lényegesnek tartom a közeg 

ismertetéséhez, mivel Sadayakko karrierje és magánéletének egyes mozzanatai is reflexiók 

Japán átalakulására. A Meiji-korszakra fokozottan igaz, hogy különböző elemei csak 

egymással való kölcsönhatásukban vizsgálhatók, így pusztán Kawakami és Sadayakko 

színházi munkásságának különálló szemlélése torz képet adna. 

III.1.A. Kawakami Sadayakko 

Sadayakko – akit a „nyugati” közönség számára gésából lett színésznőként 

népszerűsítettek – 1891-ben látta először Kawakamit egyik fellépése alkalmával, majd 

három év múlva már a felesége lett, s későbbi színészi karrierjét és hírnevét is ennek a 

házasságnak köszönhette. Sadayakkót hagyományosan úgy szokták emlegetni, mint aki 

kényszer hatására és bármiféle színészi képzettség nélkül lépett fel először az Egyesült 

Államokban, s sikereit kizárólag férje segítségével érte el. A hagyományos japán 

színháztörténet-írásban csupán pár sorban szoktak megemlékezni róla mint Japán első 

színésznőjéről a modern korban, akinek sikerült elismerést szerezni Japánon kívüli 

országokban is, de mindemellett neve összefonódik férjéével és eredményeit gyakran 

Kawakami érdemeinek tartják. Ezek a felületes megállapítások azonban nem teljesen fedik 

a valóságot. Milyen előadóművészeti képzettséggel rendelkezett, ha rendelkezett 

egyáltalán? Mennyire volt Kawakami „teremtménye”, mennyire függött tőle? Ahogyan 

a bevezetőben kifejtettem, Sadayakko (és Matsui Sumako) esetében elengedhetetlen az 

adott színésznő munkássága tükrében a kor nőképének, a nő mint individuum 

megjelenésének és a japán színház modernizációjának összekapcsolása, valamint ennek az 

oda-vissza hatásnak a bemutatása. 

 „Japanese Players”, Boston Globe, 1899.12.10.222
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Sadayakko 1871. július 18-án Koyama Sada 小山貞 néven született Tokióban. Hétéves 

korában lett gésatanonc, amikor Hamada Kame, a tokiói Yoshichō kerületben teaházat 

üzemeltető és visszavonult gésa adoptálta.  Tanulmányai során ahhoz, hogy 223

professzionális gésává váljon, nélkülözhetetlen volt, hogy megismerkedjen a hagyományos 

japán színházzal. Emellett társaihoz hasonlóan elsajátította a színpadi mozgáshoz 

szükséges alapelemeket, énekes és hangszeres képzésben részesült, illetve nihon buyō 舞踊 

táncot  tanult, amelynek ismerete a későbbiekben segítette a kabuki-táncok gyors 224

elsajátításában. Kivételes helyzetét mutatja, hogy lehetősége volt egy közeli shintō szentély 

papjától írást és olvasást tanulni,  így a legtöbb korabeli gésával szemben az is 225

különlegessé tette, hogy nem volt analfabéta.  1887-ben, 16 évesen kapta meg felnőtt 226

gésa rangját, s vele együtt új nevét; Yakko 奴 hamarosan a főváros legfelkapottabb 

szórakoztatónegyedének híres gésájává vált. Népszerűségét szépségének és nyugatiasnak 

számító, „fiús” szokásainak (lovaglás, úszás, jūdō) köszönhette,  s már fiatalon fontos 227

támogatói között voltak a kor legnagyobb kabuki-színészei, sumō birkózói sőt, Itō 

Hirobumi, Japán első miniszterelnöke is.  Befolyásossága ellenére azonban mégis 228

csupán egy gésa volt a több ezer közül, akik megfoghatatlan és marginális pozíciót 

töltöttek be a Meiji-kori társadalom hierarchiájában. 

Fontos leszögezni, hogy a gésa nem egyenlő sem a színésznővel, sem a prostituálttal. 

A gei 芸 sha 者  szóösszetételből a „sha” egyszerű toldalék, mely egy személyt, a „gei” 

művészetet, ügyességet, (a görög techné és a latin ars értelmében vett) mesterségbeli tudást 

jelöl. Vagyis a gésa olyan személy, aki a legmagasabb szinten műveli ezeket a technikákat, 

a legmagasabb szinten szórakoztatja vendégeit művészeti tudásával, bármiféle 

 A korban bevett szokásnak számított, hogy a szegény, sokgyermekes családok tehetségesebb 223

lánygyermekeit elküldték gésatanoncnak. A gyermeket az adott gésanevelő ház örökbefogadta, 
lényegében megvette a szülőktől, s neveltetéséről ettől fogva a ház gondoskodott. A felnőtt, képzett gésák 
pedig keresetükkel az értük fizetett és az évek alatt rájuk költött összeget egyenlítették ki.

 Nihon buyō 日本舞踊, vagyis japán tánc. A XVII. század folyamán a kabukiból önállósult főként szórakoztató 224

táncok összessége, mely fénykorát az Edo-korban élte. Maga a buyō elnevezés azonban csak a Taishō- 
korszakban alakult ki, előtte a műfajt mai 舞, illetve odori 踊り címmel illették, melyek ugyanúgy táncot 
jelentenek. Vö.: Joyce Rutherford MALM, „The Legacy to Nihon Buyō”, Dance Research Journal, IX/2. 
(1977) 12–24. Az egyszerűség kedvéért a disszertációban nihon buyōként hivatkozom rá.
 A nőknek egészen 1870-ig nem volt iskolájuk, ahol tanulhattak volna. Ekkor nyílt az első ilyen intézmény, 225

de ez is kizárólag nemes hölgyeknek.
 DOWNER, i.m., 26–27.226

 KANO, i.m., 46.227

 DOWNER, i.m., 41.228
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szerepfelvétel nélkül. Hagyományosan a nihon buyō, zene, ének, teaszertartás, valamint 

a kifinomult és egyben szellemes társalgás szakértői, s ezekkel az eszközökkel magas 

szintű esztétikai élményt nyújtanak vendégeiknek a teaházakban (ochaya お茶屋), akik 

rendszerint férfiak – de nem minden esetben. A teaházakon és egyéb banketteken, 

vacsorákon kívül a különböző városok táncos-zenés fesztiváljain (matsuri 祭り) is kötelező 

jelleggel fellépnek más gésákkal együtt, ami hatalmas presztízst és tekintélyt nyújt számukra. 

A gésák világa – a XVII. századi kialakulásától kezdve – egészen a II. világháborúig 

mindig együtt virágzott a prostitúcióval, így a nyugati szemlélők gyakran összemosták 

a két hivatást, holott jelentős különbség, hogy a prostituált testét, míg a gésa tehetségét, 

művészeti képességeit bocsátotta áruba. Természetesen a gésák világának is van szexuális 

vonatkozása, már az öltözködésük és mozgásuk is egyszerre festői és vágykeltő, de nem 

keverhető össze a prostituáltak világával. A kiemelkedően tehetséges gésáknak mindig 

volt/van dannája 旦那, egyfajta patrónusa (a szó valójában egy régi kifejezés a férjre), 

jellemzően egy vagyonos, házas és idősebb férfi, aki külön támogatja az adott gésát, fizeti 

a kiadásait, taníttatását stb. Cserébe a kiválasztott gésa – a teaház által végzett közvetítés és 

megállapodás után – hivatalosan is a férfi szeretője lesz. Szerencsés esetben később a gésa 

a férfi valódi feleségévé vált, ugyanis ez volt az egyetlen lehetősége, hogy kilépjen ebből 

a világból. A II. világháborúig csupán a legtehetősebbek engedhették meg maguknak, hogy 

gésa szeretőt tartsanak, hiszen itt nem egy test és egy alkalom, hanem egy esztétikai 

értékekkel telített kapcsolat „megvásárlásáról és fenntartásáról” volt szó.  

Ebben az időszakban az ideális pozíció egy nő számára a „jó feleség” státusz volt, aki 

mintegy „kiegészítése” a férjének és nem alkot önálló entitást a férfi nélkül. Sadayakko 

1894-ben kötött házassága után élete legnagyobb részét feleségként töltötte, így a 

szakirodalom előszeretettel húzza rá a „jó feleség” skatulyát, melyhez automatikusan 

kapcsolódnak az olyan elvárások, mint a házasságkötés előtti szüzesség, a házastársi hűség 

és a férj halála esetén a visszavonultan élő, szemérmes özvegyi viselkedés. Ő azonban ettől 

a modelltől minden ponton eltért.  229

Népszerű gésaként számos pártfogója volt, akikkel szexuális kapcsolatot is létesített. 

Házassága alatt sikeres színésznőként teltek napjai, így nem tekinthető ideális feleségnek, 

 KANO, i.m., 42.229
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mivel még gyermekei sem születtek. Férje halála után pedig nem azonnal vonult vissza, 

ráadásul szeretője lett gyerekkori szerelmének, Fukuzawa Momosukénak.  Vagyis 230

Kawakami Otojirōval eltöltött éveire sehogyan sem „húzható rá” a korabeli „jó feleség” 

modell, életéből már a kialakulófélben lévő modern nő alakja bontakozik ki. 

Kano Ayako részletesen foglalkozik azzal a három társadalmilag marginális pozícióval, 

melyeket Sadayakko élete során betöltött, és amelyek legfőképp meghatározták létezését, 

ebben a hármasban azonban, épp a fenti okok miatt, a feleség státusz nincs benne. Ő 

ugyanis elsősorban gésa volt, majd színésznővé vált, végül szerető  lett belőle. Mindig 231

a határvonalon mozgott. Gésaként természetesen sokkal nagyobb megbecsülésnek 

örvendett, mint egy prostituált, de akkora elismerés sosem járt neki, mint egy „teljes 

értékű” művésznek (geijutsuka 芸術家). Színésznőként viszont 

meg kellett különböztetnie magát egy gésától azáltal, hogy kihangsúlyozza művészetét a 
szexuális vonzerejével szemben, miközben ugyanekkor természetes női nemiségét 
hangsúlyozva igazolnia kellett felsőbbségét a férfi onnagaták megcsináltsága ellenében.  232

Élete utolsó szakaszában ugyan biztosabb pozíciója volt szeretőként, mint egykor gésaként, 

de így is meg kellett védenie kapcsolatát más rövidtávú gésa-kapcsolatoktól és kerülni 

a konfrontációt, illetve megőrizni pozícióját az „állandó” feleséggel szemben.  Látható 233

tehát, hogy pályafutása elején gésaként mind karrierje szempontjából, mind 

magánemberként köztes állapotban volt. Egyrészt több volt, mint egy prostituált, de 

kevesebb mint egy színész(nő), másrészt kevesebb volt mint egy feleség, de több, mint egy 

prostituált. Egyértelmű, hogy Kawakamival kötött házassága előrelépésnek számított a 

társadalmi ranglétrán, és egy stabil egzisztenciát nyújtott, de az esemény így is számos 

kérdést vet fel. 

 Sadayakko 1885-ben, 14 évesen találkozott Iwasaki Momosukéval 岩崎桃介 (1868–1938), a Keio Egyetem 230

tehetséges diákjával, aki megállította a lány megvadult lovát. Downer hosszan ír a köztük kialakult, szinte 
tündérmesébe illő romantikus és titkos kapcsolatról. Momosukét később, Fukuzawa Yukichi 福澤諭吉, 
a Keio Egyetem alapítója, a kor híres gondolkodója fedezte fel, majd örökbe fogadta és hozzáadta egyik 
lányát. Így a már Fukuzawa Momosuke névvel bíró fiatalember és a híres gésa között évtizedekre 
megszakadt a kapcsolat. Downer állítása szerint, azonban ő volt Sadayakko egyetlen igaz szerelme, ezért 
is találtak vissza egymáshoz Kawakami halála után. Vö.: DOWNER, i.m., 30–49.
 Japánban 1883-ig teljesen legális társadalmi státusz volt a szerető (gonsai 権妻). Ezt követően a felvilágosult 231

értelmiség és a feminista mozgalom nyomására megszüntették, de ettől még, ha hivatalosan nem 
is, a szerető tartás intézménye továbbra is megmaradt.

 KANO, i.m., 42.232

 KANO, i.m., 42–43.233
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Tény, hogy Kawakamit híres emberré tette előadásainak újszerűsége és a kor japán 

színházi hagyományaihoz képest sokkolóan realisztikus ábrázolásmódja. Ez azonban nem 

jelentette, hogy már ekkor is elismert lett volna. Amatőr volt, aki rangban jóval a megbecsült 

kabuki-színészek alatt állt. Jövője, karrierje bizonytalan volt. Egy sikeres gésának viszont 

egyetlen lehetősége jövője biztosítására, hogy még sikerei csúcsán tehetős, társadalmilag 

elismert férjet talál magának, aki kiemeli őt marginális helyzetéből és stabilitást biztosít 

számára. Kawakami ambiciózus jelleme ellenére nem felelt meg ezeknek a kívánalmaknak. 

Az életrajzok a házasság létrejöttének körülményeiben sem egyeznek meg teljes 

mértékben. Downer itt is leírja, hogy Sadayakko szerelemből ment férjez, és később is 

mindig támasza volt férjének, maga Sadayakko azonban egy 1908-as visszaemlékezésben 

azt állította, hogy nevelőanyja rendezte el és kívánta valójában ezt a házasságot.  

Amikor Kawakami a Nakamura-zában, Torigoéban az Itagaki szerencsétlenségének igaz 
története előadást mutatta be, a [nevelő]anyám elment megnézi. „Nagyon érdekes, és 
mindenképpen el kellene jönnöd megnézni” – mondta utána, így elmentünk együtt is a színházba. 
Ez volt az első alkalom, hogy láttam Kawakamit. Később, mikor külföldre utazott, az anyám 
a tudtom nélkül megígérte neki, hogy hozzá fogok menni. Csupán aztán kérdezte meg, hogy 
van-e valamilyen kifogásom, mikor már mindent elrendezett. De nekem különleges ízlésem 
volt, és jobban kedveltem a diák típust, viszont arra is gondoltam, hogy egy olyan valaki, mint 
Kawakami, nem lesz egész életében színész. A státuszommal hiába akartam valaki 
komolyabbat, ha azok nem akartak elvenni, ezért úgy döntöttem, hogy olyan emberrel kívánok 
lenni, aki inkább rejtélyes és megfoghatatlan. Így azt mondtam, hogy amennyiben Kawakami 
akar engem, elfogadom őt, a házasság pedig megköttetett.  234

Természetesen az, hogy Sadayakkót mi motiválta a házasságra, színháztörténeti szempontból 

irreleváns, de a szakmai önállótlanságával kapcsolatos későbbi felvetések szempontjából 

fontos kérdéssé válhat. A frigy nagy szenzáció volt, s a korabeli nézők úgy vélték, hogy 

a híres gésa „rangon alul” ment férjhez. Sadayakko azonban mindent megtett, hogy 

támogassa férjét, így házasságuk után is – a hagyományokkal ellentétben – nem hagyott fel 

a munkával, hanem folytatta gésa karrierjét kizárólag szórakoztató funkcióban. Az sem 

volt kérdés továbbá, hogy elkíséri az Egyesült Államokba tervezett turnéra, mely út 

nemcsak a Kawakami-társulat számára, hanem neki is elismertséget, színészi karriert 

hozott. 

Felmerül a kérdés, hogy Sadayakko milyen minőségben utazott a társulattal. Kizárólag 

mint Kawakami felesége, aki kötelességtudóan elkíséri férjét a hosszú útra, vagy már eleve 

 KAWAKAMI Sadayakko, „Meika shinshō roku”, Engei gahō, 1908. október, 80–94, 80. – idézi: Kano, i.m., 234

47–48.
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színész–táncosnőként volt jelen? A véletlennek köszönhetően, vagy kényszer hatására 

kellett átvennie az út során elhunyt két onnagata, Mikami Shigeru 三神茂 és Maruyama 

Kurando 丸山蔵人 helyét a társulatban? Létezik olyan feltételezés is, mely szerint 

Kawakami – köszönhetően párizsi színházi tapasztalatainak – tisztában volt vele, hogy 

valódi színésznő nélkül előadásaik az amerikai közönség előtt bukásra vannak ítélve. 

Utóbbi elméletet támasztja alá, hogy Sadayakko már az amerikai utazás előtti hetekben 

részt vett a próbákon: 

Megkezdődtek az utolsó előkészületek az utazáshoz. Csak segítségként szándékoztam 
külföldre menni, mint Kawakami felesége, de lehetséges volt, hogy szükség lesz a fellépésemre 
az amerikai színpadokon, ezért próba előadásokat [keiko shibai] tartottunk Himeijiben. 
A darab, amelyet játszottunk a Megszabadulás a taiwani démontól [Taiwan oni taiji], 
Yamamotoval és Fujikawával a főszerepekben, a mellékszerepekben pedig Tsusaka, 
Takanami, Nogaki, Wada, Kawakami öccse, Isotarō [sic!] és a többiek. Legvégül eltáncoltam 
a Dōjōjit, és kétségtelenül ez volt az első alkalom, hogy hivatásos színészként [haiyū] léptem 
színpadra.  235

Sadayakkót tehát nem érte váratlanul annak lehetősége, hogy „színésznői funkcióban” is 

helyt álljon a turné alatt. Továbbá az Amerikába tartó hajóútjuk során már az utasok 

szórakoztatására összeállított műsor aktív szereplőjeként tűnt fel. Tsuruval többször 

eltáncolták a Sarashit Az echigoi oroszlánból (Echigo shishi 越後獅子), illetve a Dōjōji 

egyes híres jeleneteit. Kawakaminak viszont már ekkor feltűnt, hogy „a kékszeműek 

fülének a japán zene inkább egyszerűen furcsa és kellemetlen, mint egzotikus. Később 

felidézte, hogy útitársainak a Gaelic fedélzetén jobban tetszett volna a tüdőből és 

torokból származó női ének, mint a japán férfiak erőltetett orrból jövő dala.”  236

Tekinthető ez a mozzanat a gésa karrier egyfajta folytatásának is, s a fiatalon megszerzett 

művészi képzés és színpadi gyakorlat, melyet a különböző fesztiválokon és teaházakban 

való fellépések alkalmával sajátított el, jelentős alapot biztosítottak számára a későbbiekben. 

A fenti idézet azonban évekkel később keletkezett, s már egy hírnévvel, színésznői 

tapasztalattal rendelkező érett nő nyilatkozata, így nem zárható ki az eltelt idő 

viszonylatában az események újraírása, újradefiniálása sem. A szakirodalomban tehát 

nincs egyetértés annak tekintetében, hogy Sadayakko valójában milyen szándékkal utazott 

a társulattal, az azonban vitathatatlan, hogy már indulásuk előtt részt vett a próbákon és azt 

a táncot gyakorolta, amellyel pár hónap múlva elkápráztatta a nyugati közönséget.  

 KAWAKAMI Sadayakko, „Meika shinshō roku”, 88. – idézi: Kano, i.m., 50.235

 ANDERSON, i.m., 46.236
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Sadayakko sztárrá válása 

Sadayakko tehát lényegében már Japánt elhagyva folyamatosan szerepelt férje 

előadásaiban. San Franciscóban pedig megszületett a „Sadayakko” művésznév civil és 

gésa nevének összevonásából.  Csaknem valamennyi színpadra lépésével normákat 237

sértett meg, határokat lépett át. Ráadásul sohasem csak a régi – jogilag nem, de 

hallgatólagosan érvényben lévő – törvénnyel ment szembe, de a japán nő tradicionális – 

vagyis a férj függelékeként létező, a családnak és az anyaságnak élő asszony – képével is. 

Mivel azonban akkor és olyan területeken viselkedett eretnekként, amikor és ahol már nem 

volt eretneküldözés – nem tartóztatták le, hanem sztárrá vált. 

Kawakami, aki inkább volt „lelkes showman, mint féltékeny tragikus hős”,  238

felismerve az ebben rejlő lehetőségeket, maga segítette, „egyengette” felesége karrierjét, 

aki a tehetséges onnagaták jelenléte ellenére minden egyes darabban a női főszerepet 

játszotta. Első amerikai fellépésére így emlékezett vissza: „[A] férjem beleegyezett, de 

nem minden félelem nélkül, mert alig ismertem a szerepet és nem próbáltam előtte. 

De összeszedtem a bátorságom és az eredmény teljes diadal volt. Tízszer tapsoltak vissza 

a függöny elé, és végül további ovációk közepette kellett elmenekülnöm a színházból.”  239

Ez a nyilatkozat – mint látható lesz az utolsó fejezetben – a magyar sajtóban is megjelent 

Sadayakko „tündérmeseszerű” életrajzával együtt.  Tekintve, hogy Sadayakko az 240

idézettekkel ellentétben valójában készült az esetleges fellépések lehetőségére, ez a fajta 

tudatos mítoszteremtés egyértelműen mutatja, hogy a társulat hamar elsajátította az 

amerikai és európai sztárkultúra mechanizmusait és hatékonyan alkalmazta is Sadayakko 

primadonnává alakítása érdekében. Vagyis nemcsak előadásaikba kerültek nyugati elemek, 

hanem a társulat működésébe is, hiszen ahhoz, hogy a már látens interkulturális 

előadásaikat el tudják adni, szükség volt a korabeli sztárkultusz átvételére is. 

Egyrészt Sadayakko legtöbbet játszott és leghíresebb szerepe Katsuragi volt A gésa és 

a lovagból, de több alkalommal azonosították a társulat későbbi előadásainak főhősnőivel 

– például Kesa önfeláldozó mivoltával is – és ebben a nyugati közönség a japán nőkben 

 Benito ORTOLANI, „Introduction”. Samuel LEITER (ed.), Japanese Theatre in The World, New York, The 237

Japan Foundation, 1997, 24.
 ANDERSON, i.m., 391.238

 „Sada Yacco”, Parisian Illustrated Reveu, 1901/1, 56–57.239

 „Sada Yacco: Életemből”, Budapesti Napló, 1900. szeptember 13. Vö.: V.2. fejezet240
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lakó igazi szenvedély ábrázolását vélte felfedezni, vagyis szerepei pontosan az elvárt 

egzotikus képet mutatták az amerikai és európai közönségnek. Másrészt kihasználta gésa 

előéletét is épp úgy az előadóművészetben, mint a sajtóban, ahol a társulat – felismerve 

a sztárkultúra fontosságát – gyakran az ő arcával reklámozta magát, kiemelve, hogy az 

előadások primadonnája a méltán híres Sadayakko, a „Kelet Ellen Terryje,” aki a japán 

császár kedvenc gésája volt és a császári társulat tagja. A nyilvánvalóan hamis és túlzó 

marketingfogásra Kawakami átiratai, melyek nyomán Sadayakko majdnem minden 

szerepkörben gésát alakított, szintén ráerősítettek; nem beszélve azokról az 

összejövetelekről, melyeket előadás előtt vagy után a társulat népszerűsítése végett 

tartottak a nézőknek és Sadayakko teljes gésa öltözékben szolgált fel teát a résztvevőknek 

mint fő látványosság. Ezek az alkalmak azonban hasonló szerepfelvételnek tekinthetők 

Sadayakko részéről, mivel nem autentikus keretek között zajlottak, és valójában ő sem 

gésaként, hanem színésznőként volt jelen, s csupán a nyugati tekintet által elvárt gésa képet 

elégítette ki gésa jelmezt öltve, miközben ismerőssé tette, a szó szoros értelmében közelebb 

hozta a nézőkhöz ezt a létformát, így biztosítva a megértés illúzióját az előadások során. 

Lényegében ezzel pontosan abba a kolonializált, lekezelt pozícióba helyezte magát, 

melyben már vállalta azt a szerepet, amelyet a nyugati közönség „aggatott rá” és amely 

a Lady Campbell által leírt „cica” és „kis japán baba” címkéknek feleltethető meg. 

Nőként, női szerepeket játszva egyeduralkodó volt a társulatban, s a sajtó is mindig az ő 

játékát méltatta. Habár gésasága mellett egyértelműen színésznőként definiálták, a kritikák 

főként mozgását és táncait emelték ki, illetve (leginkább Európában) – mint látható lesz – 

részletesen leírták lenyűgöző haláljelenetét. „Minden egyes mozdulata és gesztusa kifejező 

volt és éles; tánca pedig a drámai erő, a szimbolikus jelentőség és a művészi vizuális 

kivitelezés példa nélküli ötvözete.”  241

Számos életrajz az onnagaták halálát köti össze Sadayakko sikereinek kezdetével. 

„Sztárrá válásának” azonban ehhez nincs köze, s mire e szerencsétlen események 

bekövetkeztek, Sadayakko már egyértelműen a társulat első számú és legsikeresebb tagja 

volt. Magabiztosságát mutatja, hogy 1899 decemberében, mikor Kawakami néhány hétre 

kórházba került, nem a társulat egyik férfi tagja, hanem Sadayakko vette át az irányítást. 

Ezt szimbolikusan is megpecsételte azzal, hogy ebben a két hétben ő táncolta Kawakami 

 BERG, „Sada Yacco: The American Tour…”, i.m., 148.241
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helyett az egyik betétszámukat a Sambasōt.  Sadayakko fellépése buddhista papként, 242

ráadásul egy férfiszerepben, jelzésértékűnek tekinthető. „Önállósulását” jelzi, mint a fenti 

példa is mutatja, hogy egyre tudatosabban kezdett – a korabeli híres nyugati színésznők 

mintájára – legendát építeni maga köré. A karrier- és legendaépítés szempontjából ugyanis 

elengedhetetlen fontosságú a színésznőként (és nem gésaként vagy feleségként) való 

debütálás tudatossága. Eltérő információkat mondott fiatalkoráról az újságíróknak, gyakran 

titokzatoskodott gésaként eltöltött életszakaszáról, s mást mondott Kawakamival való 

megismerkedéséről, házasságukról és színésznővé válásának körülményeiről is, valamint 

számos olyan nyilatkozat is született, melyben saját színésznői öndefinícióját, azt, hogy 

színésznőként gondolt magára, sokkal későbbi időpontokra helyezi, mint az amerikai turné 

vagy a párizsi világkiállítás. 

Néhány évvel később egy japán újságírónak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy 

Amerikának köszönhet mindent, ugyanis itt tanulta meg, hogy a színpadon tánc közben 

mosolyogni kell, illetve hogy a japán színpadi smink, mely egészen maszkszerűvé 

változtatja a szereplők arcát, természetellenesnek hat a nyugati néző szemében. Saját 

bevallása szerint Amerika tanította meg a „valódi” színjátszás fortélyaira.  Ebből a 243

nyilatkozatból válik láthatóvá, hogy Kawakami színésznője számára a „valódi” nem 

a társadalmi vagy lélektani realizmus, hanem a bulvárnaturalizmus koordinátái között bírt 

jelentéssel. Legalább ennyire árulkodó, hogy az Amerikában és Európában is sikeres 

Sadayakko Japánban a (saját maga által külföldön nem egyszer megsértett) hallgatólagos 

törvényeknek megfelelően nem lépett színpadra, eleinte próbált visszavonultan élni. 

Állandó jelenléte a japán színpadokon azonban lassan elfogadtatta az emberekkel az 

újítást, s a számukra rendbontó gésára színésznőként kezdtek tekinteni, s mára a japán 

színháztörténet-írás az ország első színésznőjeként definiálja őt. 

Sadayakko színésznővé válása jól szemlélteti azt a folyamatot, melynek során a 

tradicionális japán formanyelv párbeszédet kezdett a Nyugattal elsősorban két tényező 

révén. Mint azt Lady Campbell fent vizsgált gondolatai példázzák, az eurocentrikus nézői 

tekintet – mely teljes mértékben autentikusnak vélte a japán előadásokat – egyrészről 

 A darab címszereplője egy buddhista pap, aki egy esküvői szertartáson mutat be táncokat, mely egyaránt 242

tartalmaz népi és nó eredetű elemeket. Ez a betét számtalan kabuki variációban feltűnik, s bemutatása 
több jelentős alkalomhoz kötődik. Az egyik ilyen, mikor új színházat nyitnak meg, mikor egy színész 
magasabb szintre lép (új nevet kap), vagy épp előlép a társulat vezetőjévé. ANDERSON, i.m., 252.

 NOGUCHI, i.m.243
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sajátjának érezhette a Kawakami és Sadayakko által létrehozott látens interkulturális 

előadások erős vizuális hatásmechanizmusait, illetve a pre-interkulturális előadások 

cselekményét, másrészről a rövidebb előadásidő és a feszesebb ritmus elhitette a nézőkkel, 

hogy a nyugati dramaturgiának megfelelő drámai struktúrát látnak.  Ez a párbeszéd 244

aratott egyértelmű sikert a párizsi világkiállításon, ahol a századforduló európai 

közönségének először nyílt lehetősége rácsodálkozni az idegen kultúrákat modelláló 

teátrális aktivitások elemeire, s amely „világszínházi fesztiválként” eddig soha nem látott 

professzionalizmussal irányította a figyelmet az Idegen meglepetésszerűségére. 

III.1.B. A Kawakami-társulat Európában 

A Kawakami-társulat az amerikai turnét követően 1900. május 8-án érkezett meg Angliába, 

ahol először a fővárosban, a Coronet Theatre-ben léptek fel, s műsorra tűzték a Jingorót, 

a Kojimát és A gésa és a lovagot. Számos néző a saját (realista) elvárásaival érkezett az 

előadásra, amellyel azonban a japán társulat játéka nem volt összeegyeztethető. Londonba 

érkezésük előtt semmiféle előzetes újságcikk nem jelent meg a produkciókról, ám az 

előadásról szóló kritikák fogalomkészletében tetten érhető a modernitás valamennyi 

kirekesztő diskurzusa: (pozitív irányban) a „középkori”, „klasszikus”, „antik”, 

„tradicionális”, (negatív értelemben pedig) az „elemi”, „primitív”, „gyermeteg” és 

„bábszerű” minősítő jelzőket olvashatjuk.  A társulat színházát tehát vagy olyan 245

színházként értelmezték, amelyet mi már meghaladtunk, vagy mint nem emberit, amelyet 

ki kell zárni saját morális, kulturális vonatkozási rendszerünkből.  Így voltak, akiket 246

zavarba hoztak, vagy mulattattak az előadások, de akadtak olyanok is, akik lenyűgözőnek 

látták őket. A The Sketch kritikusa szerint például a japán színészek bizonyára nagyszerű 

előadók, s az angol közönség hibája, hogy nem tudja ezt értékelni.  A The Era kritikája 247

viszont, amely „bizarrnak”, „furcsának” és „patetikusnak” is nevezte a produkciót, úgy 

fogalmaz, „a körítés izgalmasabb volt, mint a főfogás”,  ami azt igazolja, hogy az 248

 A látványos szcenográfiai megoldások a Porte St. Martin színpadi trükkökből összeállított produkcióira 244

rendezőként felfigyelő Molnár György képzeletét is izgatták egy ideig. CZÉKMÁNY Anna, „Életszínház – 
Molnár György látványosságai”. IMRE Zoltán (szerk), Alternatív színháztörténetek, Budapest, Balassi 
Kiadó, 2008, 90–104.

 BERG: „Sada Yacco in London…” i.m., 347–348.245

 Erika FISCHER-LICHTE, „Inszenierung des Fremden. Zur (De-) Konstruktion semiotischer Systeme”. 246

UŐ. (ed.), TheaterAvantgarde. Tübingen, Basel, Francke, 1995, 174–175.
 Vö.: „The Japs at the Coronet”, The Sketch, 1900.05.30.247

 „The Japs at the Coronet”, The Era, 1900.05.26.248
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előadásban a színrevitel módjára irányult a figyelem. Éppen ezért nem meglepő, hogy 

a legtöbb cikk a díszletekről, jelmezekről és elsősorban Sadayakkóról és táncáról szólt. 

A nagy lapok a színház olyan megvalósulási formáját látták ebben a színészi 

teljesítményben, amely alapvetően megkülönbözteti magát a kortárs illúziószínháztól és 

bizonyos lényegi pontokon felül is múlja azt. 

Mivel az első előadások nem arattak osztatlan sikert, s az angol sajtó értetlenül állt az 

„idegen” produkciók előtt, A gésa és a lovagba ekkor építettek be egy új, rövid táncos 

jelenetet  a „nyugatibb”, melodramatikusabb hatás érdekében. Végül azonban az emberek 249

egzotikum és japonizmus iránti lelkesedése elhozta a várt elismerést.  Jacob Thomas 250

Greint, a londoni, naturalista elméleti alapokon nyugvó Independent Theatre alapítóját 

Sadayakko Eleonora Duse-ra emlékeztette, s úgy gondolta, a színésznő két 

felbecsülhetetlen értékkel, dallamos hanggal és kecsességgel rendelkezik. Mint a 

későbbiekben látni fogjuk Edward Gordon Craignél, Grein is valami ősit, megfoghatatlant 

vélt felfedezni a társulat játékában, mikor annak „nagyszerű mozdulatlanságáról” és az „ősi 

görög hagyományhoz való kapcsolódás”-áról beszélt.  Hasonlóan Arthur Symons 251

szimbolista wales-i költő és kritikus meglátásához az előadásokban gyermeki érzelem, 

a „csupasz érzékelés [jelent meg] a civilizáció köntöse nélkül”  – tehát mindkét 252

esetben a pozitív kirekesztő diskurzus érhető tetten. Ráadásul Symons számára Sadayakko 

magát Japánt testesítette meg azáltal, hogy látványában és mozgásában teljes mértékben 

a japán fametszetek nőalakjait vélte felfedezni, míg haláljelenete olyan élményt nyújtott 

neki, melyet eddig nem tapasztalt európai színpadokon: 

A hatás egy olyan nagy művésszel, mint Sada Yacco „A gésa és a lovag” haláljelenetében, 
elsöprő; a nő a szemünk láttára hal meg, az elmúlás látható az arcán, szemén, ajkán; ez olyan 
halál, amilyet még Sarah Bernhardt sem mutatott nekünk.  253

Sikerüknek Loïe Fuller is tanúja volt, aki meghívta a társulatot saját párizsi színházába. 

A kontinensre való átkelés előtt azonban június 27-én még részt vettek egy estélyen, 

melyet az arisztokrata banktulajdonos Henri Louis Bischoffsheim adott házában, és 

amelyre a trónörökös Edward herceg is hivatalos volt. A társulat, főként pedig Sadayakko – 

 Katsuragi, az elkeseredett gésa, miközben üldözi szerelmét és annak menyasszonyát a Dōjō templomba, 249

konfrontálódott a papokkal mielőtt bejutott volna.
 Vö.: DOWNER, i.m., 161–162.250

 ANDERSON, i.m., 481.251

 Arthur SYMONS, Plays, Acting and Music, Constable, London, 1909, 88.252

 SYMONS, i.m., 88.253
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a nagy színésznőkre jellemző – mítoszteremtő szándékát példázza ez az eset is, melyet 

később úgy interpretáltak, mint egy meghívást a Buckingham Palotába, ahol Viktória 

királynő tekintette meg a produkciójukat, majd később Sadayakkóval is szóba elegyedett, 

s annyira el volt bűvölve a színésznőtől, hogy személyesen írt levelet a japán császárnak, 

melyben kérte a nők színpadon való szereplését betiltó rendelet eltörlését.  A történetet 254

azonban Kawakami és Sadayakko elmondásán kívül semmi nem támasztja alá, tehát 

feltételezhető, hogy csupán sikereiket akarták ezzel a gesztussal is legitimálni hazatérésük 

után a kétkedő japán közönségnek. 

Ilyen jellegű „meggyőzésre” a párizsi közönségnek viszont nem volt szüksége, s bár 

a Kawakami-társulat nem volt része a hivatalos programnak, mégis az 1900-as 

világkiállítás egyik fő szenzációjává vált.  255

E rendezvények a kiállítások és a vásárok között helyezkedtek el, s nemzetközi szinten 

is olyan rangos eseménynek számítottak, hogy a különböző uralkodóházak is 

képviseltették magukat rajtuk.  Európa itt képes volt együtt ünnepleni más, akár távoli 256

kultúrákkal is, sőt, gyakran – akárcsak a Kawakami-társulat esetében – e kultúrák 

felvonulása számított a legnagyobb attrakciónak. A képzőművészeti újdonságok először az 

1855-ös párizsi világkiállításon jelentek meg, s a későbbi alkalmakon egyre inkább a 

tapasztalatok és kapcsolatok megszerzése, valamint a tudományos újításokról folyó 

információ és tudáscsere helyett a tömegek szórakoztatása került előtérbe: 

Vonzerejüket mindenekelőtt a látványosság jelentette, s ennek megfelelően a századvég 
tárlatai mindinkább a tökéletes illúzió megteremtésére törekedtek. Akár panorámaképek, 
viaszbábok vagy élő emberek formájában, a rendezők minden eszközt megragadtak, hogy 
a távoli kultúrák és tájak valamennyi érdekességét átélhetővé tegyék a közönség számára. 
[…] [E]gyszerre minden elérhetővé és megélhetővé vált, egyfajta virtuális élménytárat 
biztosítva a mind erőteljesebb ingerek után sóvárgó közönségnek.   257

1867-ben már lehetőség nyílt az egyes nemzetek önálló bemutatkozására is, míg az 1900-

as párizsi világkiállítás – mely 108 hektáron, április 14. és november 12. között volt 

látogatható, s 40 állam vett részt rajta – témáját tekintve az előző évszázadra nézett vissza, 

 Vö.: DOWNER, i.m., 168. és ANDERSON, i.m., 481.254

 Az első világkiállítást Viktória királynő férje, Albert herceg szervezte 1851-ben Londonban. A kiállítás 255

eredeti célja az volt, mint azt neve, a „Minden nemzet iparának alkotásaiból rendezett nagy 
kiállítás” [Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations] is mutatja, hogy a kor technikai és 
ipari vívmányait, újdonságait mutassa be a nagyközönségnek, vagyis a felvilágosodás Enciklopédiáit 
követően a világkiállításokon „vették leltárba, pozitivista alapossággal és bizonyosággal a világ 
kultúrkincseit.” „Világkiállítás 1900”, Artmagazin, 2004/4, 38–41.
 LÓCZY István, Világkiállítás Párizsban, 1900-ban, www.huszadikszazad.hu256

 „Világkiállítás”, i.m.257
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de emellett természetesen áthatotta az egész rendezvényt egyfajta utópisztikus vágy is.  258

A fő látványosságok az Eiffel-torony köré szerveződtek, míg a „Colonies françaises et 

etrangères” szekció, vagyis a különböző francia gyarmatok és más népcsoportok 

látványosságai, a Szajna bal partján helyezkedtek el; ehhez a részhez tartozott egy japán 

falu is.  Tünetértékű azonban, hogy a japonizmus ereje ellenére a közelben álló japán 259

pavilon nem képzőművészeti vagy épp kulturális tárgyakat tartalmazott, hanem – a kínai–

japán háború győzteseként jelezve az ország nagyhatalmi törekvéseit – a császár új 

fegyvertárát. A Kawakami-társulat nem volt része hivatalosan a világkiállításra küldött 

japán delegációnak, így „csupán” Fullernek köszönhetően léphettek fel a Rue de Paris-n 

található színházában. Fuller eredetileg csak saját produkciókat mutatott volna be itt, de 

végül Sadayakkót látva egyfajta kiegészítő produkcióként beillesztette a társulat előadásait. 

A július 4-től naponta kétszer, augusztus 29-én pedig az Elysée Palotában is bemutatott 

produkciók sikerének titka akkor már egyértelmű volt: úgy és azért voltak képesek mintegy 

tovább szítani „az egzotikum iránti csillapíthatatlan érdeklődést és vágyódást, [mert] 

mindeközben könnyen fogyaszthatóvá tették azt.”  Ekkorra már Fullernek is volt 260

valamennyi szerepe ebben, ugyanis az ő javaslatára került átírásra a Kesa vége, s a főhős 

a szerzetessé válás helyett öngyilkosságot, seppukut követett el, miután ráébredt, hogy 

véletlenül megölte szerelmét. Kawakami eleinte ellenezte a módosítást, mivel nem 

egyezett az eredeti történettel, de tudván, hogy a nyugati közönségnek teljesen irreleváns, 

hogy valós vagy fiktív történetet látnak-e, s egy öngyilkosság lényegesen látványosabb és 

szenzációkeltőbb, végül „üzleti megfontolásból” megváltoztatta az előadás befejezését. 

Ennek eredményeképp a társulat első benyomásait úgy fogalmazta meg, hogy az európaiak 

sokkal jobban szeretik a halált és a tragédiát, mint az amerikai közönség, Sadayakko pedig 

így emlékezett vissza az eseményekre: 

A haláljelenetemnek volt a legnagyobb sikere Párizsban. Úgy tűnt a franciák a szívük 
mélyén vérszomjasak. Szívesebben sírnak, mint nevetnek. Talán jobban örülnek az ölésnek 
és a megöletésnek, mint a sírásnak. Egy fiatal lány, aki úgy tűnt, a légynek sem tudna ártani, 

 Az esemény érdekességeihez tartozik, hogy ez volt az első világkiállítás, amelyen Magyarország önálló és 258

független államként vett részt. Ekkor épült fel a Szajna partján az Alpár Ignác által tervezett, Városligeti-
tónál álló Vajda Hunyad vár másolata.

 Többek között látható volt egy narai pagoda mása, egy autentikus japán kert, egy buddhista templom, és 259

egy japán teaház gésákkal, illetve egy bazársor, ahol kerámiákat és lakk tárgyakat lehetett vásárolni.
 N. KOVÁCS Tímea, „A primitív: a megtalált és kitalált idegen”, Lettre, 2008. 71.260
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a legnyugodtabb arccal nézte végig a harakiri jelenetet, és szívesen nézte. Elmondhatom, 
hogy a báj és a szépség alatt az összes francia ki volt éhezve a vérre és a könnyekre.  261

Ezáltal a párizsi világkiállításon a tragikumra éhező közönség körében már egyértelműen 

Sadayakko volt a sztár, miatta nézték meg az emberek az előadásokat. „Sadayakko őrülése, 

Katsuragiként, A gésa és a lovag végén, megerősítette az európaiakat abban a Japánról 

alkotott elképzelésükben, hogy heves, furcsa, gyönyörű és tagadhatatlanul Más.”  262

Camille Mauclair – Aurélien Lugné-Poë munkatársa – egyenesen úgy gondolta, hogy 

a Kawakami-féle előadások új utat találtak az innovatív színházhoz, míg Jean Mounet-

Sully, a Comédie Française ünnepelt tragikus színésze növendékeit vitte el Fuller 

színházába, hogy lássák Sadayakko haláljelenetét, ahol csendes haláltusának és realista 

hörgésnek lehettek tanúi, szemben Sarah Bernhardt hosszadalmas haldokló 

szónoklataival.  Henri Fouquier a Le Theâtre-ban megjelent írásában a színészi test 263

használatáról és fontosságáról ír. Csodálatra méltónak tartja azt a gesztusrendszert, 

amellyel a japánok a szenvedélyeket kifejezik. „A színházművészet [...] nem egy adott 

valóság leképezésére szolgál, hanem érzelmek leképezésére [...]. Vagyis, amire a nyelv 

nem képes, azt megmutatja a test.”  Jelzésértékű, hogy Emile Varhaeren nem a haláljelenet 264

publikumra gyakorolt hatását próbálta meg leírni, hanem pontos rekonstrukcióra törekedett: 

Még sohasem játszottak ilyen erős jelenetet színházban. Sadayakko halála úgy hat, mint egy 
ténylegesen átélt halál. A hatás egészen és ténylegesen fizikai. Az arckifejezés eltorzul, a 
szemek meredtek lesznek, a száj lassan elszíneződik, a bőr lassan lila, a haj cirokszerű lesz, 
és az egész rettegés láthatóvá válik. Hogy egy ilyen jelenség hogyan jön létre, azt nem lehet 
tudni. Csodával határos. Ugyanakkor nincs semmi, amit ne tanulmányoznának, [s egyben 
mégis] ne a legmélyebb intuícióból eredne.  265

Varhaeren a „realisme extrême” fogalommal próbálta megragadni a test színrevitelének ezt 

az érzéki hatáskeltésre koncentráló módját. Észrevette, hogy a színészi jelek nem leképező 

vagy leíró, hanem expresszív funkciót töltöttek be: „Ezek a jelek kifejezetten saját 

anyagiságukra utalnak vissza, elválaszthatatlanul összekötve ezáltal a jelentésképzés 

aktusát az […] érzékelés aktusával.”  Ezért különbözteti meg az extrém realizmust az 266

európai színházban ismert realizmus fogalmától, és ezért követeli a recepció új fajtáját.  267

 NOGUCHI, i.m.261

 ANDERSON, i.m., 488.262

 ANDERSON, i.m., 489–490.263

 FISCHER-LICHTE: „Inszenierung…”, i.m., 175.264

 Emile VARHAEREN, „Chronique de l’Exposition”, Mercure de France, 1900. november, 484.265

 FISCHER-LICHTE: „Inszenierung…”, i.m., 179.266

 FISCHER-LICHTE: „Inszenierung…”, i.m., 177.267
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Az azonban, amit láthatunk, megragadhatunk és megérthetünk, a külső, a testi […] minden 
csak nem naiv, fejletlen, gyerekes művészet; minden, csak nem a múlt művészete, amely 
mögöttünk fekszik és amelyből kifejlődtünk. Ez még előttünk van, ez még előttünk áll, talán 
efelé megyünk. Ez a kultúra már többet tud, mint a miénk. Valami jövőbelibe pillantunk […]. 
Eszemben sincs a játékukat etikai játéknak nevezni […]. Nem, az igazság az, hogy semmi 
alapunk ilyen érdektelenül tekinteni erre a művészetre. Végtelenül sokat tanulhatunk tőle, 
egy kis japonizmus pedig bizonnyal épp olyan sokban használna a színházművészetünknek, 
mint a festészetünknek használt.  268

Tehát Varhaeren – Mauclair elképzeléséhez hasonlóan, és a legtöbb kritikától eltérően – 

újszerűséget látott az előadásokban, nem pedig valami ősit, amit a nyugati színház már 

meghaladt, de most vissza kellene térnie hozzá. A társulat által bemutatott művészet épp 

valami előttük álló volt, s kivételes módon olyan kultúráról beszél, amely többet „tud”, 

mint a nyugati. A Kawakami-társulat és/vagy Sadayakko hatástörténetének ismeretében 

tény: kizárólag a történeti avantgárd volt képes arra, hogy a látottak és hallottak 

másságának felforgató potenciálját észrevegye és magába színháziasítsa. 

A logocentrikus színházhoz szokott európai nézők számára a haláljelenet mellett a 

mozgásnak és a táncnak is kiemelt szerep jutott, mivel előadásaiban a társulat a nyelvi 

korlátok miatt ezekre helyezte a hangsúlyt, és épp ez a nyugati tekintet által szabadnak, 

misztikusnak és ősinek tűnő mozgás termékenyített meg számos nyugati művészt. A legtöbb 

nyugati művészt ellenben nem a Kawakami-társulat, hanem az interkulturális csere 

összetett mechanizmusait mintegy megtestesítő Sadayakko megjelenése és tánca 

ihlette meg.  „[Sadayakko] művészete magában rejtette a tánc és a dráma fúziójának 269

lehetőségét.”  A gésa és a lovag című előadásban bemutatott táncot Európa abban 270

a történeti szituációban láthatta, amikor az európai színházi kultúra figyelme a (színészi) 

test jellé és nyelvvé változtathatóságának sokféleségére irányult. Vagyis a fiatal Isadora 

Duncan és Ruth St. Denis épp akkor voltak tanúi a Kawakami-társulat fellépéseinek 

a világkiállításon (mégpedig Loïe Fuller, a modern tánc és a színpadi világítástechnika egyik 

úttörőjének erre a célra épült színházában), amikor „az avantgárd színpadi kultúra a test 

 Die Neue Rundschau, 1902/1, 112. 268

 Picasso és Otto Müller is festett róla plakátot, mely a társulat fellépését hirdette (4., 5. kép). Emellett több 269

európai képzőművész – köztük William Nicholson, Tavik Frantisek Simon, Rupert Bunny – vitte 
vászonra a színésznő alakját (6., 7., 8., 9. kép), valamint Rodin is szobrot akart formázni róla, de 
ez a vállalkozás meghiúsult. A társulat európai körútja során 1902. február 22. és 28. között Budapestre is 
ellátogatott, s – mint az V. fejezetben részletesen kifejtésre kerül – lépett fel az Uránia színpadán. Több 
cikk jelent meg ekkor Sadayakkóról és a japán színház sajátosságairól a sajtóban. Hazai művészeink 
közül Jantyik Mátyás volt az egyik, akit lenyűgözött a japán szépség, s egy kisméretű olajfestményt 
alkotott róla. (Utóbbihoz ld. „Látogatás Szada Yakkónál”, Vasárnapi Újság, 1902. március 9.)

 BERG, „Sada Yacco: The American Tour…”, i.m., 148.270
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színpadi nyelvét használta legálisan a verbális helyett”.  St. Denist állítása szerint – 271

és ezt későbbi munkái is alátámasztják – Sadayakko előadása évekig „kísértette”,  272

míg Duncan szerint játéka maga volt „az érzelem és a kontroll tökéletes keveréke egy 

csodálatos művészetben.”  A gésa és a lovag című drámában bemutatott hat tánc 273

motívuma azért tér vissza St. Denis Radhájában,  Duncan azért tekint modellként 274

Sadayakkóra,  a Szerpentin-tánc megalkotóját, Fullert pedig azért ihleti híres 275

Pillangótáncára, mert a test energetikus és szemiotikai koncepciójának  tradicionális 276

viszonyát újratáncoló nők ugyanolyan érzékenyek voltak a „teljes egészében irodalmiatlan” 

színháznak „erőszakos módon az effektusaival [kiváltott] hatására”,  mint az ún. nyelvi 277

fordulat színházi alapdokumentumainak írója, Antonin Artaud lesz pár évvel később:  

Mert nemcsak szóbeli kultúra van, hanem van a gesztusokból álló kultúra is. Más nyelv 
is van a világon, mint a mi nyugati nyelvünk, amely lemezteleníti, kiszikkasztja a 
gondolatokat, s a keleti kifejezésmódokkal ellentétben tétlen állapotukban mutatja be őket, 
ahelyett hogy közben természetes képzettársítások egész rendszerét hozná mozgásba.  278

Más szempontból izgalmas Sadayakkónak a Pillangókisasszony létrejöttében betöltött 

szerepe. Nem sokkal a társulat New Yorkba érkezése után mutatták be David Belasco 

legújabb drámáját, a Madame Butterfly-t, melyet John Luther Long azonos című 

kisregénye alapján állítottak színpadra. Az előadás érdekessége, hogy az eredeti műben 

a főszereplő Csocsoszán nem lesz öngyilkos, mert mikor épp apja kardját készül nyakához 

emelni, megjelenik a szolgálója a kisfiával, s a történet az ő közös kettősükkel ér véget. Így 

eleinte Belasco is ezt a befejezést szánta az előadásnak, de megtekintve a Kawakami-

társulat produkcióit, végül az öngyilkosságra való átírás mellett döntött.  Az író emellett 279

Sadayakkót kérte fel, hogy tanítsa japán szokásokra és viselkedésre a Csocsoszánt 

megszemélyesítő Blanche Bates-t. Sadayakko ezt elfoglaltságaira hivatkozva 

visszautasította, de Bates, mivel a társulat több próbáján és előadásán is részt vett, több 

 JÁKFALVI Magdolna, Avantgárd-színház-politika, Budapest, Balassi Kiadó, 2006, 33.271

 Ruth ST. DENIS, An Unfinished Life, 1939, 40.272

 Peter KURTH, Isadora – A sensational life, Boston, Little, Brown and Company, 2001, 71.273

 Deborah JOWITT, Time and the dancing image, University of California Press, 1989, 129.274

 Allan Ross MACDOUGALL, Isadora: A Revolutionary in Art and Love, New York, Thomas Nelson and 275

Sons, 1960, 59.
 Erika FISCHER-LICHTE, A performativitás esztéikája, Budapest, Balassi, 2009, 106–129.276

 Die Neue Rundschau, 1902/1, 112.277

 ARTAUD, i.m., 168.278

 ANDERSON, i.m., 374.279

86



mozdulatot és fogást is eltanult.  Hasonló dolog történt Puccinivel is, aki egyfelől az 280

autentikus japán népzene területén végzett kutatásokat, másfelől a milánói vendégjáték 

hatására nemcsak a koto-zenét,  hanem az Európa-szerte ismertté vált japán „sztár” 281

haldoklásjelenetét is beépítette a Belasco dráma alapján készülő operájába, mi több: 

állítólag a bemutató címszereplője is mintául vette Sadayakko egyik szerepét.  Ez a történet 282

is igazolja, hogy a Sadayakko sztárságára mind jobban építő Kawakami-társulatnak 

jelentős szerepe volt ama sztereotípiaként funkcionáló vizuális és akusztikai jelek 

kialakulásában (cseresznyevirág, teaházak, bambuszok, a Fuji, legyezők és papírernyők 

stb. ), melyek révén a látottakat és hallottakat – kolonializáltságuknál fogva – „távol-283

keletinek” azonosítjuk, s amelyek még ma is megteremtik a megfelelő miliőt például 

a Miss Saigon bemutatásakor. 

Emellett a fiatal Picasso vázlatokat készített Sadayakko táncáról, Rodin kérte, hogy 

álljon neki modellt, de ő visszautasította; Claude Debussy és Paul Klee magasztalták, 

miközben Yacco márkanévvel ellátott ruhanemű és parfüm került piacra Franciaországban, 

tovább erősítve az elérhetetlen és egzotikus légkört a színésznő körül.  284

Sadayakko azonban a legismertebb hatást Edward Gordon Craigre tette, aki ugyan csak 

1900-ban, a Kawakami-társulat londoni fellépései egyikén találkozott a kelet-ázsiai 

színházzal,  mégis ez ihlette a Coronet színpadán bemutatott The Masque of Love 285

(A szerelem álarcjátéka) „absztrahált színpadi világát.”  Craiget lenyűgözte a japán 286

színészek atletikus mozgása, illetve, ahogy a mozdulataikat és gesztusaikat felépítik.  287

A (színészi) test szemiotizálhatóságával összefüggő ilyetén tapasztalatok lesznek 

alapvető fontosságúak az übermarionett-elmélet megszületésekor, amely köztudottan azon 

 BERG, „Sada Yacco: The American Tour…”, i.m., 185.280

 A koto tradicionális japán pengetős hangszer, a japán színházi hagyomány megszokott kísérőhangszere.281

 Ld. bővebben: Arthur GROSS: „Cio-Cio-San and Sadayakko: Japanese Music-Theater in Madama Butterfly”, 282

Monumenta Nipponica, LIV/1. (1999) 41–73. A magyarországi bemutatóról ld. V.1. fejezet.
 Vö.: DÉNES Mirjam, „Japonizáló díszletek, jelmezek és a tradicionális japán művészet kapcsolatai”.  283

TAKÓ Ferenc (szerk.), „Közel, s Távol II. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves 
konferenciáinak előadásaiból 2012, Eötvös Collegium, 2012, 305–319.

 KANO, i.m., 90.284

 Sang-Kyong LEE, „Edward Gordon Craig and Japanese Theatre”, Asian Theatre Journal, 2000/3, 216.285

 Ennek az előadásnak a zene volt az egyik központi motívuma, mely felfüggesztette a realizmust, „s a színpadi 286

világ absztrahálását kínálta”. Emellett Craig a színészek mozgását matematikai pontossággal tervezte 
meg. „A produkció tehát a geometriai absztrakció átfogó megvalósítására, illetve a (Craig elgondolása 
szerint) általa implikált egyetemes harmónia és szimbolikusság »sejtetésére« törekedett, s a néző feladatául 
nem is annyira annak megértését, mint inkább a megérzését szánta.” KÉKESI KUN Árpád, A rendezés színháza, 
Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 96, 98.

 ANDERSON, i.m., 511. 287
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a belátáson alapul, hogy, mivel a „színészt az érzelem birtokba veszi, s kedve szerint 

ragadja a testét ide-oda, […] az emberi test természeténél fogva alkalmatlan rá, hogy 

a művészet anyagául szolgáljon.”  Így áll elő az a paradox helyzet, hogy az avantgárd 288

rendező éppen azokat a megoldásokat utasítja el, amelyekkel Kawakami megpróbálta 

közelebb hozni a japán előadásokat a nyugati közönség számára, és éppen azokat a 

momentumokat értékeli, amelyektől a társulat – az előadások élvezhetőségét növelendő – 

igyekezett megfosztani produkcióit. 

Abban például, ahogyan Craig bírálta Sadayakko híres és Európa-szerte sikeres 

haláljelenetét, nem is az elutasítás, mint inkább az érvelés az izgalmas: véleménye 

szerint ugyanis ez a halál a japán hagyományokkal szemben túl természetes, s átvette az 

európai naturalizmus vonásait.  Következésképp nem magát Sadayakkót, hanem 289

Sadayakko nőként való szerepeltetését minősíti az a kijelentése, mely szerint „megjelenése 

fájdalmasan rossz hatással van Japánra és színházára egyaránt.” Hiszen („mivel soha nem 

találunk jobbat a művészet számára, mint azt a »primitív módszert«, amelyet egy nemzet 

a természettől tanult meg”) mindez magában hordozza annak veszélyét, hogy Japánban – 

miként korábban Európában is – felborul a megelőző korok rendje,  ami ellenkezik 290

a természettel. 

Úgy tűnik, a természet még mindig a régi utat találja a legjobb útnak az alkotásra. 
Pontosan ugyanazokkal a módszerekkel éri el eredményeit már évmilliók óta. […] Az 
a művész, aki a természet e törvényét követi, nem tévedhet el túlságosan. […] Keleten 
évszázadokon át értették, hogy a férfi elme [masculine mind] az, amely alkalmas színpadi 
előadások megvalósítására. A színész maradéktalanul elsajátította a leckét és hajlandó volt 
elrejteni személyét és személyiségét a maszk és az öltözet mögött, s megtanulta értékelni 
ennek eredményét.  291

Craig szerint a maszk „művisége” az egyetlen, ami ki tudja fejezni a költői szellemet, mert 

az halhatatlan, míg a „természet adta, hús vér” színész nem az. E tézis legalább annyira 

jelzi saját elvárásait és félelmeit, mint amennyire tanúskodik a japán kultúra Nyugattól 

való idegenségéről. Bár Craig e kultúrát soha nem látta autentikus formájában, mégis saját 

elképzeléseinek projekciós felületeként használta fel. Ez természetesen nem mond ellent 

annak, hogy ezek a kivetítések és termékeny félreértések olyan rendezői nyelvek 

 Edward G. CRAIG, „A színész és az übermarionett”, Színház, 1994/9.288

 Edward G. CRAIG, „Sada Yacco”, Theatron, 2014/3, 3–5.289

 CRAIG, „Sada …”, i.m., 4.290

 Uo.291
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kialakulásához vezethettek, amelyek (craig-i, brecht-i) formakánonként definiálhatták 

magukat. 

A társulat 1900. november 3-án tartotta utolsó előadását, s több mint 350 fellépés után 

azért tértek haza Japánba, hogy előkészítsék az 1901 és 1902 nyara között zajló, Fuller 

által szervezett és koordinált hosszabb európai turnét. Ezen út során már London, Glasgow, 

Párizs, Berlin, Bécs, Prága, Zágráb, Budapest, Temesvár, Bukarest, Szentpétervár, Milánó, 

Madrid és Lisszabon közönsége (így olyan jeles személyiségek is, mint Ferenc József, 

II. Miklós cár, illetve a már tárgyalt Puccini) azonosíthatta „japánként” a nyugati ízléshez 

és elvárásokhoz alkalmazkodó színházi atmoszférát. 

Kawakami Otojirō és új, 17 főből álló társulata 1901. június 4-én érkezett vissza 

Londonba. Ez alkalommal már egy onnagatát sem hozott magával, egyértelmű volt, hogy 

minden női főszerepet Sadayakko játszik, míg a mellékszerepeket másik két színésznő, az 

idősebb Ishihara Nakakichi 石原中吉 és a fiatal Koyama Tsuru 小山鶴, Sadayakko 

unokahúga alakítja majd. Különlegességnek számított az is, hogy egy újságíró is velük 

tartott, hogy közvetlenül tudósíthasson az útról a japán lapoknak. A meglévő és jól bevált 

repertoárt két új produkcióval bővítették, így került Európában színpadra A sógun és 

a Kosan. Előbbi egy fiktív történelmi viszályt mutatott be a XIV. századi Ashikaga 

sógunátus idejéből.  Fuller hatására ebbe az előadásba is több látványelem került, 292

akciódúsabb, gyorsabb tempójú lett, s már Kawakamit sem foglalkoztatta, hogy nem 

hiteles történelmi eseményeket mutatnak be, hiszen az európai közönségnek egyáltalán 

nem volt releváns ez a szempont, viszont kaptak egy, a nyugati bosszú-melodrámákhoz 

jelentősen hasonlító, mégis egzotikusnak számító előadást.  A Kosan ezzel szemben egy 293

„könnyedebb” szerelmi témát dolgozott fel, melyben a fiatal lányt és szerelmét elválasztják 

egymástól, s a történet Kosan tragikus halálával és a fiú megőrülésével zárul.  Látható 294

 A történet szerint a gonosz sógun megpróbálja megöletni legfőbb riválisát, öccsét, akinek azonban sikerül 292

megszöknie, s helyette hűséges szolgáját gyilkolják meg. Sadayakko az öcs feleségét alakította, aki azt 
hiszi, férje halt meg, és beleőrül a fájdalomba.

 ANDERSON, i.m., 499–502.293

 Az előadás a Chikai Musubi Ukina no Tategaku 盟結艶立額 című kabuki-előadás átdolgozásából állt. 294

Kingorō egy jobb házasság reményében nem veheti el Kosant, aki adoptált húga is egyben, s otthonát is el 
kell hagynia, hogy a helyi daimyō szolgálatába álljon. Kosan a tiltás ellenére elindul, hogy megkeresse 
a fiút, de nem jár sikerrel, s hogy fenntartsa magát kénytelen gésának állni. Később Kingorō egy 
mulatozás alkalmával találkozik az akkor már híres gésával, s felismeri benne szerelmét, akit magával 
visz, s mint szeretőjével együtt élnek, még közös gyermekük is születik. Kosan azonban egy alkalommal 
rájön, hogy Kingorō időközben megnősült, s elhagyta érte feleségét. Ezt a fájdalmat nem bírja elviselni, 
így öngyilkos lesz, a hazaérkező Kingorō pedig megtudva, hogy mi történt beleőrül a fájdalomba.
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tehát, hogy Európába való visszatérésük alkalmával már kifejezetten a világkiállításon 

tapasztaltak alapján bővítették repertoárjukat, s ezek az előadások – a nézői elvárásoknak 

megfelelően – bővelkedtek tragikus és véres elemekben egyaránt. 

A nyugaton elért sikerek azonban nem voltak magától értetődők Japánban, miután 

1902-ben hazatértek. Az ország vezetésének, a kultúráért felelős embereknek ambivalens 

volt a viszonya a társulattal. Egyrészt kétségtelen, hogy híresek és népszerűek voltak 

Európában, s a különböző városokban és a világkiállításon tartott fellépéseik Japánra 

irányították a figyelmet, de az a kép, melyet közvetítettek, nem volt megfelelő. Japán az 

1870-es és 1880-as években arra törekedett, hogy újratárgyalja azokat az egyenlőtlen 

kereskedelmi szerződéseket, melyeket közvetlenül a Meiji-megújulás után voltak 

kénytelenek megkötni. Ebben az időszakban az ország a lehető „legjobb arcát” kívánta 

mutatni az Egyesült Államoknak és Európának, ami abban merült ki, hogy azt mutatta, 

amit a nyugatiak gondoltak róluk, vagyis a nyugati, kolonializáló tekintet által konstruált 

képnek kívántak megfelelni. Pontosan megfigyelhető ez a jelenség a világkiállítások 

nyújtotta alkalmakon, ahol az ország reprezentálta magát. A világkiállítások ugyanis, 

amellett, hogy a kor technikai és művészi újdonságait, kulturális kincseit mutatták be és 

szórakoztatták a közönséget, valójában az imperialista propaganda fellegvárai is voltak, 

ahol a nyugati nagyhatalmaké volt a főszerep. Különösen szembetűnő volt ez az 1893-as 

chicagói világkiállításon, ahol vállaltan a központban voltak a gyarmatosító nagyhatalmak 

pavilonjai, a „félcivilizált” nemzetek – köztük Japán  – már távolabb helyezkedtek el, 295

míg a „primitív törzseket” csupán a külvárosban lehetett megtekinteni.  Noha az 1867-es 296

kiállításon már volt japán témájú, kifejezetten az ukiyo-e művészettel és a japonisme-mal 

foglalkozó pavilon, az ország először csak 1885-ben jelent meg egy egész faluval. Teaház 

gésákkal, sumō birkózók, kabuki-előadások, táncosnők és számtalan japanizáló 

„csecsebecse” jellemezték a következő évek kiállításain való megjelenést. Japán azonban 

a modernizáció útjára kívánt lépni, és mihamarabb csatlakozni a nyugati nagyhatalmakhoz, 

így változtatnia kellett a róla kialakított képen. Már a japán–kínai háborút követően is, de 

főként az oroszok legyőzése után az ország átvette a kolonializáló tekintetet és már a 

környező népekre (ainuk, okinawaiak, koreaiak) tekintett gyarmatosító szemmel. Ekkor 

 Ezt a japán vezető értelmiség emblematikus alakja, Fukuzawa Yukichi is részletesen kifejtette nagy hatású 295

A civilizációelmélet(ek) kivonata (Bunmeiron no gairyaku 文明論之概略) című művében.
 KANO, i.m., 94.296
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már a nyugati nemzetekkel való egyenlőség gondolatát kívánta közvetíteni – egyértelmű 

bizonyíték erre, hogy 1900-ban a japán pavilonban a fanyomatok és kerámiák helyét 

átvették a fegyverek – s ebbe a képbe Sadayakko és a Kawakami-társulat már nem illett 

bele, sőt „bosszantó” tényezőnek számított, hogy nem tartoztak a hivatalos delegációhoz 

mégis sikeresebbek és emlékezetesebbek voltak. Sadayakko ugyanis előadásaival a régebbi 

igényt szolgálta ki, vagyis olyannak láttatta Japánt, amilyennek a nyugatiak képzelték: 

egzotikusnak, titokzatosnak, és a legkevésbé sem modernnek és egyenlőnek a nyugati 

nemzetekkel. Arthur Symons például egyenesen az ukiyo-e nyomatok megelevenedését 

látta az előadásokban. Kawakami a népszerűség érdekében maga kolonializálta saját 

előadásait azáltal, hogy a nyugati szemnek tetszőt alkotott. Márpedig az a hely, ahol a 

férfiak még mindig karddal intézik el a problémákat, a nők félig kibomlott hajjal és 

kimonóval megőrülnek, vagy öngyilkosok lesznek, nem lehet civilizált. Az előadások 

továbbá a japánok szemében nem voltak autentikusak, ezért azzal is vádolták a társulatot, 

hogy lealacsonyítják és bemocskolják a kabukit. Sadayakko a világkiállításon és az azt 

követő turnén mint Japán „megtestesítője” pedig gyönyörű, archaikus és törékeny 

(„porcelánbaba”) volt – minden, amit Japán le akart vetkőzni, hogy modern nemzetté 

váljon.  297

Hazatérve ezáltal a társulat számára teljesen egyértelmű volt, hogy a japán közönséget 

más típusú előadásokkal kell kiszolgálni: a Kawakami által tervezett színházreformnak 

feltétlen tükröznie kell a modern, civilizált és erős Japánt, s ez a gondolat jelent meg 

emblematikus előadásukban, A világ körülben is. 

III.2. A VILÁG KÖRÜL – SEIGEKI ÉS NYUGATIASODÁS 

A kormány kezdeti ellenérzéseitől függetlenül a Kawakami-társulat jelentős mértékben 

hozzájárult a modern japán színház kialakulásának elősegítéséhez. Kawakami már az 

Egyesült Államokban, McKinley elnök fogadásán hangsúlyozta, hogy a hazai színházat el 

kell távolítani a kabuki hatása alól, s mindent meg fog tenni az ilyen irányú reformok 

érdekében.  Nyugati útjaik során tanulmányozta a színházépületeket és a színpadok 298

méretét, a realista díszlet- és kellékhasználatot, valamint a világítást is, melynek felismerte 

 Vö.: KANO, i.m., 91–95.297

 KANO, i.m., 75.298
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atmoszférateremtő erejét. Bár már turnéjuk előtt is kísérletezett a nyugati stílusú színház 

és színjátszás megteremtésével – ilyen jellegű volt már a Kawakami-za is –, de a valódi és 

jelentős reformok 1902-től figyelhetők meg. 

A hazatérésük utáni években a külföldi tapasztalatok alapján Kawakami több pontban 

fogalmazta meg, miként kellene eltérni az uralkodó színházi formától, „kiegyenesíteni”, 

„közvetlenné” és „igazzá” (sei 正) tenni a drámát, színházművészetet. Az egyenes színház/

dráma mindenekelőtt távolságot tart a bujaság és a nőiesség túlzott megnyilvánulásától, 

s a becsületességet és a férfias tevékenységeket helyezi előtérbe.  A főbb 299

reformpontok közé tartozott az előadásidő lényeges, kb. négy, négy és fél órára 

csökkentése; a színházépületek struktúrájának és látványának nyugatiasítása; a nézőtér 

teljes elsötétítése, a cselekmény főszínpadra való pozicionálása (a hanamichi mellőzése, 

illetve eltörlése); nyugati típusú, realista díszletek és kellékek használata; a színpadi smink 

természetessé tétele; elektromos világítás használta – a jelenetváltások segítésére is; 

a színészek társadalmi státuszának emelése.  A reformokban fontos szerep jutott 300

Sadayakkónak is, hiszen elsősorban az ő megjelenése legitimálta a női színjátszást, s 

Kawakami is már szinte kizárólag színésznőket használt az onnagaták helyett 

előadásaiban. Ennek ellenére a nyugati daraboktól eltérően – a nőies jelleg háttérbe 

szorítása miatt – kerülte a romantikus, nőközpontú előadások bemutatását, helyette olyan 

hősök jelentek meg rendezéseiben, akik hűségesek a nemzetükhöz, engedelmesek urukkal 

szemben, kockáztatják életüket a szülőtiszteletért, vagy épp képesek feláldozni magukat 

a becsületért. A szenvedély és szerelem helyett a legtöbb esetben – kiváló példa erre 

a későbbi A világ körül című előadásuk – a giri 義理, a kötelesség győzedelmeskedik. 

Kawakami tehát elsősorban a nyugati előadások dramaturgiáját, szerkezetét vette át, nem 

pedig a témájukat.  A produkciók cselekményével pedig alkalmazkodott az ekkor 301

már a kormány által is propagált erős, maszkulin japánkép kialakításához.  302

Fő céljai közé tartozott továbbá a tánc elkülönítése a drámától. Elképzelésében a kizárólag 

dialógusokra épülő kortárs témák színpadra állítása mellőzi a kabuki-szerű narratívát és 

felesleges zenei- és táncbetéteket, vagyis egy nyugati jellegű logocentrikus színház 

 KANO, i.m., 76–77.299

 Vö.: ANDERSON, i.m., 497. és KANO, i.m., 77.300

 KANO, i.m., 76–77.301

 Japán maszkulin, illetve feminin jelegéről ld. bővebben: IV.2.B. fejezet.302
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megteremtésére tett kísérletet. Ezen előadásait nevezte seigekinek 正劇. Azt, hogy 

Kawakami gondolkodása milyen szorosan kötődik a kelet-ázsiai tradicionális 

gondolkodásmódhoz, jól tükrözi a sei 正 írásjegy (illetve terminus, a kínaiban zheng) 

használata, melynek az „igaz”, „helyes”, „egyenes” jelentéseket lehet tulajdonítani, de ezen 

felül világos jelentéssel bír a konfuciánus értékeken nevelkedett japánok számára is. Az 

írásjegyet ugyanis Kínában tipikusan a konfuciánus értékrendhez kapcsolódva hosszú 

évszázadok óta használják mint bevett kifejezést valamilyen eredetileg jól működő, ám 

később eltorzult dolog helyreállítására.  Ezáltal a mindenképpen újító szándékú tanítás, 303

esetleg reform úgy lép fel az eddig jól működővel szemben, mint amely nem tesz mást, 

mint helyrehozza az adott dolgot, esetünkben kiegyenesíti az elhajlott színházat, a kabukit.  304

Vagyis Kawakami vállaltan úgy kezdi meg az átalakítást, hogy a létező hagyományt nevezi 

torznak, melyet ő fog újra helyessé, egyenessé tenni a társulatával. 

Az egyenes színház/dráma egyik legnagyobb eredménye és egyben betetőzése a számos 

adaptáció mellett a Birodalmi Színház (Teikoku-za 帝国座) megnyitása volt 1910. február 

27-én Oszakában. Az épület a legmodernebb és „legnyugatibb” színháznak számított 

átadásakor. Az elektromos világítás és a nyugati előcsarnok mellett az alsó szinten lévő 

székek is ezt erősítették, s csak a felsőbb emeleteken helyeztek el hagyományos tatamikat. 

Az 1200 ember befogadására alkalmas nézőtérről nyugati stílusú proszcéniumon keresztül 

láthatták a nézők a hanamichivel, zenekari árokkal és forgóval is ellátott színpadot. Az új 

színház egyik első bemutatója szintén egy adaptáció, a 80 nap alatt a Föld körül teljes 

mértékben sajáttá tett színpadi verziója volt, melyben a társulat tökélyre vitte a japán 

kolonialista törekvések bemutatását azáltal, hogy egy eurocentrikus francia regényt 

japanizált. Ezáltal a produkció talán az egyik legjelentősebb terméke a japán–nyugati 

kulturális találkozásnak, az eseményt pedig monumentális díszletek, panoráma fényképek 

és kidolgozott fényeffektek tették még látványosabbá a nézők számára. 

Olyan mintha a [japán előadók] azt mondanák, Ti, nyugatiak, úgy gondoljátok, hogy ti 
vagytok a civilizáció középpontja, de számunkra csak egy állomás vagytok a világkörüli 
utunkon. Úgy tekintünk rátok, mint egy megfelelő színpadra a kis dalaink és táncaink 

 Vö.: VÁRNAI András, „Az »egyenes nevek« a »nemes ember« egyenessége. Konfuciánus nyelvértelmezés 303

és értékelmélet,” Távol-keleti Tanulmányok, 2010/2, 3–26.
 Vö.: a kabuku „elhajolni” jelentésével.304
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számára. És ti, japán kultúr-értelmiségiek, úgy gondoljátok, hogy lenézhettek minket 
[színészeket], de nézzétek azokat a nyugatiakat, akik tátott szájjal bámulnak minket.  305

Jules Verne 1873-ban írta máig is egyik legnépszerűbb kalandregényét, a 80 nap 

alatt a Föld körült. Az ismert regény főhőse Phileas Fogg angol úriember, aki 

fogadásból 80 nap leforgása alatt kerüli meg a Földet francia inasával, Passepartout-

val. Útjuk során számtalan kalandot élnek át, köztük megmentik az indiai Auda 

hercegnőt, aki majdnem egy rituális gyilkosság áldozata lett. Természetesen a romantikus 

nagyregények narrációs szokásrendjét követve ebből a történetből sem hiányozhat a 

szerelmi szál, s a mű végére, mely Phileas Fogg fogadási győzelmével zárul, Auda 

hercegnővel is kitűzik esküvőjük napját. 

Verne regényében egyértelműen megmutatkoznak az európai kolonializmus jegyei. 

Fogg, az angol úriember, aki a „civilizált világ” középpontjában, Londonban él, teljes 

mértékben elutasítja annak lehetőségét, hogy útja során bármit is tanuljon más népektől. 

Verne olyan univerzumot fest le, ahol az ismert és ismeretlen közötti határ állandóan 

változik. Regénye finoman mutat rá a rasszizmusra és az etnocentrikus előítéltekre is, 

melyek ekkor megfelelő igazolást adtak a nagyhatalmaknak a gyarmati terjeszkedésre és 

a gyarmati területek kizsákmányolására egyaránt. 

Annak ellenére, hogy Verne rengeteg geopolitikai eseményről és szituációról 

tájékoztatta a korabeli olvasókat művében, a Japánt érő változásokról nem tesz említést. 

Sőt, az 1872-es – valójában jelentősen modernizálódó – Japánt egy ősi, változatlan és 

rejtélyes helynek tünteti fel, s csupán a yokohamai kikötőrészét nevezi „ízig-vérig európai” 

környezetnek, de az ország belseje felé haladva a táj egy tipikus ukiyo-e fametszet leírására 

emlékeztet: 

Jokohamának ezt a bennszülött városrészét Bentennek hívják, egy tengeristennőről, akit 
a szomszéd szigetek lakói imádnak. Csodás fenyő- és cédrusallék sorakoznak itt; különös 
szerkezetű szent kapuk, bambusz- és nádbozótok közt szunnyadó hidak, százados 
cédrusfák roppant és mélabús lombkoronája alatt megbúvó templomok és 
bronzkolostorok, melyek homályán buddhista papok és Konfucius vallásának hívei 
tengetik életüket, utcák vonulnak végeláthatatlanul, rózsás képű, vörös arcú gyerekek 
falkáitól népesen, mintha japán falvédőkről lépett volna le valamennyi pöttöm 
emberpalánta;  ott játszadoztak kurta lábú uszkárok és zsemleszínű, csonka farkú, lusta 306

és hízelgő macskák között.  307

 KANO, i.m., 100–101.305

 Látható, hogy Verne sem nyújt új, vagy más képet a japánokról, s falvédőről lelépő „pöttöm 306

emberpalántának” nevezi őket, megerősítve ezzel a nyugati sztereotípiákat.
 Jules VERNE, 80 nap alatt a Föld körül, Szó-Kép Kiadó Kft – BUK Kft, Budapest, 1993, 162–163.307
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A történet (azóta is tartó) népszerűségét igazolja, hogy Sadayakko és Kawakami 

érdeklődését is felkeltette, olyannyira, hogy az interkulturális cserét kiválóan modelláló 

adaptációjuk lett a Birodalmi Színház nyitó darabja. A 70 nap alatt a föld körül, későbbi 

címén A világ körül (Sekai isshū 世界一周) Verne regényének cselekményéről mintázva, 

ám saját (keleti) szemszögből mutatta be a társulat amerikai és európai „kalandjait”. A mű 

színpadi változatát, mely a Verne regény fordításán alapult, Fujisawa Asajirō 藤沢浅二郎 

(1866–1917)  készítette 1897-ben.  Kawakami már ebben az évben bemutatta a darabot 308 309

akkori színházában, a Kawakami-zában. 1910-re azonban a társulat már sokat változtatott 

a történeten: teljesen japánná formálták. A címben 80 nap helyett 70 szerepelt, jelezve 

részben a közlekedés fejlődését 1872 és 1910 között, főként azonban fricskaként 

hangsúlyozva, hogy a japánok „lepipálják” az európaiakat, a könyvbeli fiktív szereplőket 

és Nelly Blyt újságírót is, aki 72 nap alatt járta be ezt az utat a regény születése után.  Az 310

eredeti művel ellentétben nem Phileas Fogg és Passepartout, hanem Fukuhara Takeo és 

Hatsuta Jōji indul útnak, hogy immár 70 nap alatt érjen Oszakából Oszakába. Útjuk főbb 

állomásai: San Francisco, London, egy indiai templom, Hong Kong, és Kōbe. Az előadás 

nyitójelenetében megkötött fogadás kijelöli az egész cselekmény témáját: Fukuharát az 

motiválja, hogy utazásával bebizonyítsa, ő igazi shinshi 紳士, modern úriember. Verne 

hőse, Phileas Fogg az út derekán, Yokohamában egy japán előadást tekintett meg, a Tingu 

isten személyes oltalmát élvező hosszú orrú orrondiak produkcióját. Ez a motívum szintén 

visszatért a színpadi adaptációban, rögtön a darab elején, mikor Jōji gazdája klubjában 

bemutat egy táncot hosszú orrú Tengu maszkban. Így ez a momentum, mely az eredeti 

verzióban Japán egzotikus és különös voltát hivatott bemutatni, az előadásban egyszerű 

társasági eseménnyé alakul. Ugyanez figyelhető meg a brit főváros esetében is. Verne 

regényében a kiindulási pont és a végcél – London – magát a „civilizációt”, egy hatalmas 

gyarmatbirodalom központját jelképezi. Ezzel szemben Kawakami átiratában az út felén 

a szereplők Londonba mint útjuk egyszerű állomására érkeznek. Itt ők is egy színi előadást 

látnak, mely azonban továbbra is japán produkció, sőt egy olyan japán produkció, mellyel 

korábban óriási sikereket értek el Európában: Londonra ez esetben úgy kell tekintenünk, 

 Neves shinpa színész, 1891-ben csatlakozott Kawakami társulatához.308

 ANDERSON, i.m., 546.309

 ANDERSON, i.m., 32, 87.310
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mint a Musume Dōjōji című kabuki-darab előadásához  megfelelő színpadra. Az tehát, 311

hogy a 80 nap alatt a Föld körülben Verne által leírt (sem kabuki, sem shinpa, hanem) 

akrobatikus produkció kulturális pozíciójának koordinátáit egy tradicionális színjátéktípus 

autentikus, de londoni színrevitele mozdítja el, „megfordítja” az eurocentrikus és 

kolonizációs szemléletet: egy Japán-központú világ jelenik meg, ami egyértelműen utal az 

ország nagyhatalomként és gyarmatosítóként való fellépésére. A japán–kínai és a japán–

orosz háborút követően a kelet-ázsiai ország ugyanis – mint arról már szó volt – 

egyértelműen potenciális nagyhatalommá vált, s 1909-ben Korea annektálásával 

gyarmatosító országként jelent meg a térségben. 

Az eurocentrikus szemlélet „kifordításához” hasonlóan legalább ennyire jelentős 

változtatás – híven Kawakami elképzeléséhez –, hogy a japán verzióból hiányzik a főhős 

és az indiai hercegnő romantikus kapcsolata. Mivel az ez esetben megmentett hölgy japán 

(Auta), akit gyermekkorában elraboltak szüleitől, egyértelművé válik, hogy megmentő és 

megmentett kapcsolata egy életen át csupán a hálára (on 恩) és a (megmentő iránti) 

kötelességre (giri 義理) épülhet.  Fukuhara úgy gondolkodik, hogy egy japán úriemberhez 312

nem méltó, ha ölbe tett kézzel végignéz egy ilyen barbár cselekedetet, vagyis a mozzanat 

civilizáltságát és nyugati jellegű felvilágosult gondolkodását is mutatja. 

FUKUHARA   Nem érdekel, hogy helyi tradíció e vagy sem: mi, japán férfiak, nem nézhetünk 
tétlenül egy olyan veszedelmes szokást, amely ellenkezik az ég törvényeivel. Jōji, 
nem találhatnánk módot rá, hogy valahogyan megmentsük ezt a nőt? 

JŌJI   Dehogyisnem! Kötelességünk megmenteni. Élve elégetni egy emberi lényt — ki hallott 
már ilyen barbár cselekedetről? Ki van zárva, hogy nélküle menjünk el. 

(IV/1. ) 313

Ráadásul később még az is kiderül, hogy Fukuhara édesapja régen megmentette Auta 

édesapját, így a lány ezért is egy életre szóló hálával tartozik a férfinak, s ebbe a kapcsolatba 

nem fér bele semmiféle gyengéd érzelem.  

AUTA   Egyáltalán nem érdekel, mi lesz velem, de ha arra gondolok, mit érez most az Úr [sensei 
– Fukuhara]… nem tudom hogyan vigasztaljam meg. 

 Ld. bővebben: KANO, i.m., 95–104.311

 KANO, i.m., 101.312

 Uo.313
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OSHIMO   Hát igen. Mivel az Úr agglegény, nincs, aki a komoly bajban vigaszt nyújthat neki. 

AUTA Azon gondolkozom, hogy akár egy hozzám hasonló teremtés is képes volna 
megvigasztalni, ha mellette áll és meghallgatja. 

OSHIMO   Már azzal  mennyire felvidítanád, ha ezt akár csak rövid időre is megtennéd. 

AUTA   Nem, én egész életemben mellette szeretnék lenni. Még akkor sem tudom meghálálni 
neki amit tett, ha egész életemben mellette maradok. 

(V/3. ) 314

Igen jellegzetes a szereposztásban eszközölt csavar is, ugyanis Sadayakko két szerepet vitt 

színre: ő játszotta a főhős Fukuhara Takeót, valamint ő alakította a Musume Dōjōji 

táncosnőjét is. A Birodalmi Színház nyitó előadásában tehát nemcsak onnagatákat nem 

alkalmaztak, hanem még a férfi főszerepet is nőre osztották, rámutatva ezzel mind a 

színház, mind az előadás paradigmaváltó státuszára. Mivel ekkor már nem számított 

újításnak, hogy nő szerepel a színpadon, Kawakami ironikus fricskát alkalmaz: egyrészről 

a megszokottól eltérő szemszögből hozza játékba az onnagata hagyományt, másrészről 

arra irányítja a figyelmet, hogy egy gésából lett színésznő miként viszi színre egy hímnemű 

dramatikus alak férfiasságát és egy nőnemű dramatikus alak nőiességét. Sadayakko 

visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy férfiként magasítottak alakján, és sok problémát 

okozott neki a nyugati férfiruha viselése, illetve hangjának elmélyítése, mely ezáltal túl 

halkká vált, s nehezen lehetett érteni a hátsó sorokban.  Igaz, már gésa karrierje kezdetén 315

az egyes ünnepségeken alakított férfi szerepeket: 

[M]inden decemberben három napos jótékonysági előadásokat tartottunk. […] Mindig 
szerettem férfit játszani. Amikor valaki nem akarta elvállani a férfi szerepet, én megkaptam – 
öregember, cselszövő, mindent megcsináltam. Jó voltam a harcos jelenetekben és a harakiriben. 
Igazi fiús vadóc voltam azokban a napokban. 19 évesen kaptam az első szerepem, Kiichit 
[egy híres öreg harcos, aki a Kiichi Hōgen Harcászati Könyv című előadás szereplője]. 
Elmentem Terajima úrhoz [a kabuki színész, V. Onoe Kikugorō], hogy megkérjem tanítson. 
Azt mondta: „Még sosem játszottam Kiichit, de hamarosan fogom. Eljöhetsz és nézheted.” 
Ezért elmentem a Shintomi-zába és néztem a próbáló Kikugorōt. Így tanultam.  316

Ez az idézet is igazolja, hogy Sadayakkót már nyugati turnéjuk előtt is foglalkoztatta a 

színház, olyannyira, hogy külön készült az egyes, különleges szerepekre, s már ekkor 

bemutatott haláljeleneteket a színpadon, ráadásul a kor egyik leghíresebb kabuki-színészét 

 Uo.314

 KANO, i.m., 102.315

 KAWAKAMI Sadayakko, „Joyū rekiho roku”, Engei gahō, 1911/2. 43. – idézi: KANO, i.m., 50.316
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„leshette” meg próba közben, aki később paradox módon a shinpával szemben már egy 

elavultnak számító színjátéktípust képviselt. 

Kawakami Otojirō A világ körül rendezése tehát a színpadi alak azonosításának azt 

a mimetikus módját mutatja fel, amely a szociokulturális sztereotípiák felismerésén alapul. 

Ugyanakkor a történetben – az erős politikai töltet mellett – megjelentek romantikus, ám 

nem szerelmi képek, és helyet kaptak a hagyományos japán értékek és az újításra való 

törekvés is. 

A világ körül tökéletesen modellálja a keleti és nyugati világ erre az időszakra jellemző 

ambivalens viszonyát. Egyrészről viszontlátjuk azt a sajátosan japán adaptációs technikát, 

amely átveszi más kultúrák bizonyos elemeit, s mérceként tekintve rájuk, rendkívül 

gyorsan „japanizálja” azokat. Ily módon az Európában immár megkerülhetetlenné váló 

realista játékparadigma mintát adott a japán színjátszásnak, s ezen az előadáson is a dramatikus 

figura nemének megfelelően osztották ki a szerepeket. Ám nem véletlen, hogy ez alól épp 

a főszereplő volt kivétel, hiszen ez a folyamatosan tabukat döntögető (az európai 

romantikából jól ismert) bulvárnaturalista rendezői mechanizmus szorosan összefügg azzal 

a sztárcsinálással, amely a siker receptjei alapján használta fel Sadayakko virtuozitását és 

karizmáját. Másrészről a külföldön tapasztalt impulzusok a Saját érvényre juttatásának is 

inspirációt adtak, így születhetett meg a Verne-regény egyértelműen japán nézőpontú, 

vagyis a japán kultúra egyenrangúságát (felsőbbrendűségét?) érzékeltető adaptációja is. 

Végső soron tehát nyolc évvel az amerikai és európai turné után ebben az előadásban 

lehetőség nyílik a nyugati kultúra kritikájára, s ezzel együtt a japán kultúra fetisizálására. 

A világ körül előzményeinek tekinthetők ezáltal Kawakaminak a már említett háborús 

darabjai – melyek már a japán–orosz háború kapcsán születtek – illetve a honan 翻案 

előadások, melyek híres külföldi drámák japánosított adaptációi, átírásai voltak.　
Utóbbihoz kapcsolódnak a Kawakami rendezte és Sadayakko női főszereplésével 

bemutatott Shakespeare-előadások is, melyekkel végérvényesen sikerült meghonosítania az 

író munkáit Japánban. 

III.2.A. A Kawakami-társulat Shakespeare-adaptációi 

Japán elsősorban a Meiji-megújulást követően kezdett megismerkedni a nyugati 

irodalommal, köztük a drámákkal. Így erre az időszakra tehető a Shakespeare-színjátszás 
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kezdete is, amely nagy népszerűségnek örvendett Japánban. Az első hatvan évet három 

periódusra szokás osztani.  Az 1885-ös esztendőt tekintjük a japán Shakespeare-317

színjátszás kezdetének, amikor először láthatta a japán közönség színpadon A velencei 

kalmárt Oszakában. Az első szakaszt, mely 1885-tól 1906-ig tartott, még egyértelműen 

a kabuki uralta. Az újonnan megismert darabokat kétféle módon adaptálták (honan): 

a történetet és a szereplőket megtartva japán neveket és helyszínt kölcsönöztek a készülő 

előadásoknak, vagy egyszerű alapanyagnak tekintették a történeteket és szabadon 

változtattak rajtuk a japán ízlésnek megfelelően. Az azonban nem volt kérdés, hogy 

minden előadást kabuki-jelmezekben és díszletek között mutattak be, sőt gyakori volt a 

címváltoztatás is, így az említett első előadás A velencei kalmár is A cseresznyevirágok 

világa (Sakura doki zeni no yo no naka 桜どき銭の世の中)  címen vonult be a japán 318

köztudatba Udagawa Bunkai 宇田川文海 novella adaptációjának köszönhetően, melyet 

színpadra alkalmaztak. 1892-től a japán közönségnek már lehetősége volt angol és 

amerikai utazó társulatok Shakespeare-előadásait megtekinteni Yokohamában, ami még 

tovább népszerűsítette az író munkáit, s mintát adott a további előadásokhoz. Többek 

között itt ismerkedett meg a kor híres írója és irodalmára, Tsubouchi Shōyō 坪内逍遥  is 319

Shakespeare munkáival, s kezdett el fordításukkal foglalkozni. Ennek eredménye az 1901-

ben – már a kabukitól távolodva, shinpa színészekkel – bemutatott Julius Caesar, 

mely a Caesar rejtélyes története (Shīzaru kitan シーザル奇譚) címen futott Tokióban, és 

már Tsubouchi adaptációja volt. 1902-ben került közönség elé a Lear király Sötétség és 

világosság (Yami to hikari 闇と光) címen, továbbá 1903 februárjában az Othello.  Ez 320

utóbbi volt – a nyugaton színpadra állított Sairoku kivételével – Kawakami és Sadayakko 

első Japánban bemutatott Shakespeare és egyben seigeki, vagyis egyenes színházi előadása. 

Emellett szintén az első volt, amelyben Sadayakko – akit hazájában eddig csupán „ex-

gésaként” tartottak számon – mint hivatásos színésznő lépett színpadra, az első, amelyben 

nyugati díszletet használtak és az első előadás, amelynek megtartották eredeti címét. 

 Ld. bővebben: Minoru TOYODA, Shakespeare in Japan: An Historical Survey, Tokyo, Iwanami, 1940, 317

154–163.
 A Toyoda-féle könyvben, a darab címének angol fordítása Mindent a pénzért lett.318

 Munkásságáról és színháztörténeti jelentőségéről ld. a IV.1.A. fejezetet.319

 Takashi SASAYAMA – J. R. MULRYNE – Margaret SHEWRING (ed.), Shakespeare and the Japanese Stage, 320

Cambridge University Press, 1998, 258, 260–261.
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A produkciót a seigeki besorolás mellett a gyarmati előadások kategóriával is illetni 

szokták, mivel erősítette Japán kolonializáló hatalomként való fellépését. A japán Othellót, 

azaz Oserót オセロ teljes mértékben Japánba adaptálták, shinpa és kabuki elemek vegyes 

használatával került színpadra, miközben kelet-ázsiai helyszíneket és japán neveket 

használtak. (10. kép) A történetet az ország számára dicsőséges japán–kínai háború utáni 

időszakra helyezték, vagyis teljes mértékben aktualizálták a közelmúlt eseményeihez, s míg 

Itáliát Japán helyettesítette, addig Ciprust Tajvan.  A japánok Othello mór voltának 321

problematikájával nem tudtak azonosulni, így azt a címszereplő – a japán változatban 

Murō Washirō (a Murō névvel próbáltak a mórra utalni)  – alacsony származásának súlya 322

váltotta ki: satsumai származású shin heimin 新平民,  vagyis közember volt szemben 323

Katsu Yoshióval (Cassio) és Iya Gōzōval (Jago), akik magasabb társadalmi státuszba 

tartoztak, teikoku shinminek 帝国臣民, vagyis az uralkodó közvetlen alárendeltjei voltak. 

Murō azonban a háború alatt kivívott katonai sikereinek köszönhetően főparancsnoki 

rangot kap és Tajvanra kell utaznia, hogy felszámolja az ottani lázadásokat, stabilizálja 

a helyzetet és erősítse az ott lakók Japán iránti hűségét.  Murō emellett szülői engedély 324

nélkül él együtt, egyfajta szabad szerelemben, egy gazdag szamuráj család lányával, 

Tomonéval (Desdemona). Valójában azonban ez a státusz inkább szeretői (onrii オンリー) 

mint feleségi, s úgy is értelmezhető, hogy a felkapaszkodott katona bemocskolt egy felette 

álló lányt.  Utóbbi átalakítással a japán társadalmi változásokra, míg a Tajvanon való 325

helyőrséggel Japán gyarmatosító törekvéseire reflektáltak. Kawakami, tartva magát 

reformjához, nem alkalmazott onnagatákat az előadásban, így a közönség Tomone 

szerepében Sadayakkót láthatta. Debütálása sikeres volt, mivel a korabeli kritikák alapján 

sikerült Tomone szerepéhez hozzátennie a „japán szellemet” és az eszményi japán nőt 

megtestesítenie a színpadon, aki nyugodtan fogadja és panasz vagy tiltakozás nélkül tűri 

 Tajvan stratégiai szempontból is jelentős terület volt, melyet Japán a kínai háborút lezáró Shimonoseki 321

békével (1895) szerzett meg, tehát szorosan kapcsolódik, mintegy szimbóluma a nagyhatalmi 
gyarmatosító politikának.

 TOYODA, i.m., 154.322

 Azokra az emberekre használatos szó, akiket a Meiji-kormány alatt az alacsonyabb vagy társadalmon 323

kívüli rétegekből integráltak, ugyanis Japánban is léteztek burakuminek 部落民, vagyis „érinthetetlenek”, 
akik általában foglalkozásuk miatt hátrányos társadalmi megkülönböztetésben részesültek a Meiji-korig.

 IKEUCHI Yasuko 池内靖子, „Kindai nihon ni »Osero« no honan geki” 近代日本における『オセロ』の翻案劇, 324

Āto risāchi「アート・リサーチ」, 2003/3, 137–150, 140.
 IKEUCHI, i.m., 144.325
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a vádakat.  Ami újdonságnak számított az előadásukban, a befejezés volt, melynek ki 326

kellett elégítenie a morált a gonosszal szemben, így Cassio lelőtte a menekülő Jagót.  

Látva, hogy a közönség pozitívan reagált az újításokra, 1903 novemberében bemutatták 

a Hamletet (Hamuretto ハムレット) is, melyet kortárs tokiói díszletbe adaptáltak. Hogy 

a császári családot ábrázolják a színpadon nem csak helytelen, de egyenesen lehetetlen lett 

volna, így a fiatal Hamura Toshimaru egy arisztokrata család sarja volt, s egyben egyetemi 

diák. Kawakami a siker érdekében ebben az előadásban azonban Gertrúd szerepére egy 

tapasztalt onnagatát választott, de Oriét (Ophelia) ez esetben is Sadayakko alakította (11. 

kép), akinek őrülés és halál jelenetéről számos magasztaló írás jelent meg: „Mikor 

kitántorgott bizonytalan lábain himbálózva, gyermeki hangjával, az elképesztően költői 

volt”  – írta a Yomiuri Shinbun egyik cikkében. Az előadásban a kortárs és szenzációkeltő 327

elemek – mint például Hamlet bebiciklizése a hanamichin – mellett már az Erzsébet-kort 

imitáló jelmezek is megjelentek. 

III.2.B. „Gésa lovag nélkül” – Sadayakko önálló karrierje 

Sadayakko a nyugaton való sztárrá válás és sikerek ellenére saját bevallása szerint 

Desdemona szerepének eljátszása után, csupán 1903-ban, vagyis a japán közönség általi 

elfogadás után kezdett valódi színésznőként gondolni magára,  s ekkorra datálható 328

önállósulási folyamatának kezdete is. 

Sadayakko mindenképpen szeretett volna gyerekeknek szóló történeteket is színpadra 

állítani, ezáltal a társulat repertoárja az otogi shibai おとぎ芝居, vagyis tündérmese 

darabokkal bővült. Első ilyen előadásuk egy német adaptáció A róka tárgyalása (Kitsune no 

saiban 狐の裁判) volt, melyben Sadayakko a főszereplő fiúcskát alakította, és közbotrányt 

okozva rövidnadrágban, térdeit felfedve jelent meg a színpadon.  Az előadások ennek 329

ellenére népszerűek voltak az olcsóbb jegyárak miatt is, így Sadayakko kezdeményezésének 

köszönhetően hamarosan a legtöbb shinpa társulat repertoárjába beépültek a gyerekdarabok. 

A Kawakami-társulat hazatérését követően az új, egyenes színház/dráma koncepciója 

mentén kialakított repertoárjával, vagyis a Shakespeare-adaptációkkal, háborús és gyerek 

 Vö.: DOWNER, i.m., 222–223.326

 Yomiuri Shinbun, 1903. november 9. – idézi: DOWNER, i.m., 226.327

 DOWNER, i.m., 223.328

 DOWNER, i.m., 228.329
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előadásokkal járta az országot. A közönség körében azonban egyre népszerűbbek lettek azok 

a shinpa társulatok, melyek nem adaptációkat, hanem kortárs japán novellákat, aktuális 

újságcikkeket, vagy a külföldi darabok szakszerű fordítását és színpadra állítását kínálták. 

Kawakami visszatérő elképzelése volt a egyenes színház/dráma turnéztatása mellett egy 

szervezet létrehozása, mely a shinpa színészeket tömörítette és érdekeiket védte. Ebből 

kifolyólag nagy jelentőséggel bírt számára, mikor 1907-ben létrejött – a II.5. fejezetben 

már említett – Új Színészek Nagy Koalíciója, ám a túlzott féltékenység és versengés miatti 

gyors megszűnését teljes kudarcnak élte meg, s Sadayakkóval úgy döntöttek, hogy ismét – 

immár utolsó alkalommal – külföldre utaznak tovább „tanulni” és ihletet szerezni.  330

Az 1907 júliusa és 1908 májusa között zajló európai látogatás alkalmával már 

egyértelműen Sadayakko állt a figyelem középpontjában, s férje csupán „mellékszereplőként” 

volt jelen. Utazásuk elsődleges célja viszont valóban az új színházi élmények 

megtapasztalása volt, így csupán néhány magán- és jótékonysági előadáson vettek részt – 

Kawakami romló egészségi állapota amúgy sem engedett volna többet – Párizsban, 

Brüsszelben és Amszterdamban. A hazatérés után a társulat további, főként francia és német 

darabok adaptációit állította színpadra, majd felújította A gésa és a lovagot és néhány apró 

módosítással sikerült elfogadtatniuk a japán közönséggel a nyugaton létrehozott – és addig 

a kormány által megvetett – nagy sikerű darabot.  331

Japán első színésznőképzője 

Sadayakko – mivel Párizsban tanúja volt, hogy a társadalom támogatásával, hogyan nevelik 

ki a franciák a következő generációk nagy színésznőit – utolsó európai útjáról visszatérve 

döntött az iskolaalapítás mellett, s ezzel az egyik legnagyobb hatást gyakorolta a japán 

színháztörténetre. Sadayakko álmát beteljesítve 1908-ban megnyitotta a Birodalmi 

Színésznőképző Intézményt (Teikoku Joyū Yōseijo 帝国女優養成所), Japán első 

színésziskoláját nők számára, ahol már fiatal koruktól kiválogatták és nevelték a hivatásos 

színésznőket.  Erről az eseményről még egy magyar hetilap, az Új Idők is beszámolt, s 332

„a japán színészet reformjának jelentős lépéseként” aposztrofálta az iskola létrejöttét.  Az 333

 ANDERSON, i.m., 538–539.330

 Ld. bővebben: ANDERSON, i.m., 542.331

 Az iskola hivatalos támogatói Eiichi Shibusawa, Kihachiro Okura, Tsunenori Tanaka, Taro Masuda, és 332

Sadayakko fiatalkori szerelme Fukuzawa Momosuke voltak.
 „A japán színház”, Új Idők, 1911. október 8.333
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ünnepélyes nyitóbeszédek is azt a szándékot erősítették, hogy a színésznők mind női, mind 

színészi mivoltukban megbecsülést váltanak majd ki,  s az intézménynek köszönhetően 334

emelkedésnek indul társadalmi megítélésük. Sadayakko nagyon szigorú követelményeket 

állított a felvételiző lányok elé. Csak általános iskolai végzettséggel rendelkező, 16-22 éves 

fiatalok jelentkezését fogadták el, s a tanterv magába foglalta a történelem, az írás, a 

hagyományos és modern színjátszás elsajátítását, a japán és nyugati táncokat, továbbá az 

olyan hangszerek ismeretét, mint a fuvola, a váll-dob, a shamisen és a koto.  A több 335

száz jelentkezőből kiválasztott tizenöt lány oktatása ingyenes volt, feltéve, hogy 

teljesítették a kétéves képzést, majd további két évre Kawakami társulatához szerződtek, 

illetve tanulóidejük alatt sehol nem léptek fel az intézmény falain kívül. Azok a 

növendékek, akik megszakították képzésüket, kötelesek voltak taníttatásuk költségeit 

megtéríteni és egy újság hasábjain bocsánatot kérni. Az utóbbi kikötés azokra a tanulókra is 

vonatkozott, „akik arra használták az intézetben elsajátított művészeteket [arts], hogy 

gésaként működjenek.”  Ebből a szabályból következtethetünk arra, hogy nem volt 336

szokatlan, ha valaki az iskola elvégzése után gésa lett. 

A színésznőnek tanulni vágyó diákok első generációja gyakran a gésanegyedekből érkezett, 
és egyeseknek már ez is elegendő okot szolgáltatott arra, hogy gyanúba keverjék az iskola 
hírnevét. A Yamato Shinbun című újság a megnyitást követő napon „kétes erkölcsű nők 
gyűjtőhelye” névvel illette a Birodalmi Színésznőképző Intézményt.  337

Noha az iskola nem gésaképzőként működött, a tananyag egy része valóban megfelelt 

a maikók 舞, gésatanoncok oktatási menetének. Ennek ellenére a nyugati stílusú tánc, zene, 

színjátszás és a hagyományos kabuki képzéssel új stílust kívántak létrehozni, amelyet 

„színésznő-játéknak” (joyūgeki 女優劇)  neveztek.  338

Sadayakko, mint a modern japán színház egyik úttörő képviselője, az intézmény 

megalapításával a több évszázados kirekesztettség után megkísérelte rehabilitálni a nők 

színjátszásban való stabil jelenlétét, hiszen az első shinpa társulatokban megjelenő 

 Még az 1900-as évek is nehéz időszakot jelentettek a színésznői ambíciókkal rendelkező fiatal lányok 334

számára. Az emberek nem tettek különbséget köztük és a gésák között, így sok megaláztatást kellett 
elviselniük. Jól példázza a közvéleményt Mori Ritsuko esete, aki felsőbb társadalmi réteg tagjaként 
jelentkezett az iskolába. Felvételének következményei közé tartozott, hogy családja kiközösítette, öccse 
pedig öngyilkosságot követett el, mert nem akart együtt élni azzal a szégyennel, hogy nővére színésznői 
foglalkozást űz. Ld. bővebben: KANO, i.m., 74.

 DOWNER, i.m., 242.335

 KANO, i.m., 74.336

 Uo.337

 KANO, i.m., 75.338
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színésznők helyét gyakran ismét felváltották az onnagaták. Vagyis annak a (realista) 

elvárásnak az intézményesítése – mellyel az Egyesült Államokban és Európában is 

mindenhol találkoztak –, hogy a szerepeket a színészek biológiai neme szerint osszák ki, 

kiemelt jelentőséggel bírt a Kawakami-féle Birodalmi Színházban és a Birodalmi 

Színésznőképzőben. A Birodalmi Színház esetében a kolonializálódás szükségszerűségéről 

is beszélhetünk, mert Sadayakko és Kawakami tudatosan sajátította ki az Európában 

sikeres színházi apparátus bizonyos – elsősorban történelmi realista és bulvárnaturalista – 

jegyeit. A színésznőképző intézmény viszont, amelynek szabályzata meg akarta előzni 

a vádakat, melyek miatt csaknem háromszáz évvel korábban a nőket kitiltották az eredetileg 

túlnyomórészt nők táncaiból álló kabukiból, egészen más okból enged a kolonializálódás 

„csábításának”: végső soron paradox módon legalizálta az eredeti formájában már nem 

létező színjátéktípus egyik legfontosabb vonását, a női színjátszást (onna-kabuki 女歌舞伎). 

Továbbá teljes mértékben szembe ment Kawakami elképzeléseivel az egyenes színház/

dráma kapcsán, miszerint jobb, ha a zene és a tánc nem keveredik bele ezekbe az előadásokba. 

Ennek ellenére – ironikusan – az oktatás elsősorban éppen azokra a látványosságokra 

támaszkodott, melyek a nyugati közönséget lenyűgözték és Sadayakkót híressé tették, 

s éppen ez a fajta – romantikát, zenét, táncot és más erős hatásmechanizmusokat használó 

– játékmód vált népszerűvé a japánok körében is, köszönhetően a színésznők képzésének, 

míg a Kawakami-féle egyenes színház/dráma ezektől akarta „megtisztítani” a japán 

színházat, mely így látványvilágával erősen kapcsolódott a kabukihoz. 

Erre az ellentmondásos szituációra az intézmény is reflektált egy kéziratban fennmaradt 

egyfelvonásos darabban, mely az iskola nyitóünnepségét ábrázolja. Sadayakko hosszú 

beszédet intéz a leendő növendékekhez a színház jelentőségéről, miközben a diákok sorra 

elalszanak az unalomtól.  Ebben a példában érzékelhető az önirónia, ahogyan saját magukat 339

parodizálják azáltal, hogy kimondják, látványos hatásmechanizmusok nélkül könnyen 

elveszíthetik közönségüket. Így nem véletlen, hogy a pár éven belül megjelenő nyugati 

dráma és naturalista színjátszás komoly kihívások elé állította a színházcsinálókat, köztük 

Sadayakkót is, aki (akárcsak a magyar mozdulatművészet számos képviselője ) az 340

iskolaalapítás és a tanítás közegében, vagyis a kortárs alkotói kifejezés hagyományos 

 KANO, i.m., 75.339

 JÁKFALVI, i.m., 30.340
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lehetőségein kívül definiálta magát színészként és nőként. Ezt igazolja, hogy Kawakami 1911 

őszén bekövetkezett halála után nem vonult zárdába a korabeli japán szokásoknak 

megfelelően, hanem 1917-ig játszott és tanított iskolájában, miközben újabb modern színházi 

irányzatok voltak születőben. 

Önálló karrier és visszavonulás 

Kawakami Otojirō – aki az emberi jogok élharcosaként kezdte pályafutását, majd 

háborús darabjaival és adaptációival az állami propaganda eszköze lett, miközben széles 

körű színházi reformot hajtott végre az egyenes színház/dráma megvalósításával – 1911. 

november 11-én halt meg. Sadayakko ezt követően, a kor szokásait mellőzve nem vonult 

vissza gyászoló özvegyként, hanem folytatta immár önálló karrierjét, s az élete során 

számtalanszor ráaggatott „jó feleség” képet ezúttal is áthágva fiatalkori szerelmének, 

Fukuzawa Momosukének lett a szeretője, akivel Nagoyába, egy nyugati stílusú házba 

költöztek. 

A Birodalmi Színház sikerét már 1911-ben beárnyékolta a Birodalmi Színpad  341

(Teikoku Gekijō 帝国劇場) megnyitása Tokióban, mely még „európaibb”, és lévén 

a fővárosban helyezkedett el, elérhetőbb volt a közönség számára. Sadayakko egyedül 

és az adósságok miatt nem tudta fenntartani a színházat. Számos nőközpontú, nőkre 

fókuszáló előadás főszereplője lett, melyek férje színházában elképzelhetetlenek lettek 

volna a túlzott romantika és szenvedély „illetlen”, a japán értékektől távol álló 

bemutatása miatt. Sadayakko viszont annak hatására, hogy a fölötte gyakorolt kontroll 

megszűnt, szerepelt többek között Sardou Toscájában; Wilde Saloméjában, ahol egy 

másik feldolgozás által a modern (színész)nő megtestesítőjének, Matsui Sumakónak 

lett vetélytársa;  de színpadra lépett egy Jeanne D’Arc adaptációban és Belasco 342

Madam Butterfly című előadásában egyaránt.  Többször szeretett volna újra 343

Európába utazni, de anyagi okok, illetve a kormány engedélyének hiányában nem 

tudott visszatérni Nyugatra. Ez esetben is tünetértékű az engedély megtagadása, ami 

a formálódó, erős militarista és nacionalista útra lépő országot jellemzi. Az új vezetés 

 A japánban a színház megjelölésére egyaránt használják a „za” (hely, emelvény) és a „gekijō” (a dráma 341

helye) szavakat, így a Teikoku Gekijōt ugyanúgy Birodalmi Színháznak lehet fordítani, mint a Kawakami-
féle Teikoku-zát. A könnyebb megkülönböztetés érdekében ezért a gekijōt színpadként fordítom. 

 Ld.: IV.1.B. fejezet342

 ANDERSON, i.m., 549.343
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úgy gondolta, hogy az egykor híres és sikeres Sadayakko most csupán szégyent hozna 

hazájára japanizáló, zenés, táncos előadásaival. A színpadtól végül 1917-ben vonult 

vissza, s immár gésa és színésznő nevét, a Yakkót elhagyva másfajta önmegvalósításba 

kezdett: 1918-ban megnyitotta a Kawakami Selyemruházat Vállalatot (Kawakami 

Kenpu 川上絹布), mellyel termékei az ország egyik fontos exportcikkeivé váltak.  344

Sikeres üzletasszonyként sem hanyagolta el azonban a színházat, s 1924 és 1928 

között – úttörő módon – életre hívott egy zenei, drámai iskolát, a Kawakami Gyermek 

Színitanodát (Kawakami Jidō Gakugekien 川上児童樂劇園) kifejezetten gyerekek 

számára, akik gyerek közönség előtt mutatták be produkcióikat.  345

Sadayakko, miután Momusuke 1933-ban meggyengült egészsége miatt visszatért 

családjához, végleg visszavonult mindenfajta közszerepléstől. Ugyanebben az évben 

jelentős összeget szánt arra, hogy felépíttesse Gifuban a Teishōji templomot 貞照寺, 

melyet Fudō Myō-ōnak  és a shinpának ajánlott. A Szűzi vagy Tiszta fény templom 346

írásjegyeinél érdemes megfigyelni, hogy a „tei” 貞, vagyis szüzességet, erényességet 

jelentő kanji ugyanaz, mint Sadayakko 貞奴 nevének első kanjija. Elmondható tehát, 

hogy a volt gésa és színésznő nem kis ironikus felhanggal magáról nevezte el a templomot, 

ahol 1947. december 7-i halála után nyugalomra helyezték. 

Megítélése a mai napig ellentmondásokkal terhelt, ugyanis 

Sadayakko karrierje benyomások és befogadások krónikája, sajátos szövetsége az 
ügyességnek és valóságnak, és alapvető összeegyeztetése egy japán gésa színpadi képének, 
valamint Yacco női ideálként való megtestesülésének.  347

Összefoglalva, a Kawakami-társulat és Sadayakko megkerülhetetlen fontosságú alakjai 

a japán és az európai színháztörténetnek egyaránt. Egyrészről a nyugati közönség 

igényeinek kielégítésére létrehozott látens és pre-interkulturális előadásaik a hétköznapi 

nézőket sztereotip hatásmechanizmusaikkal lenyűgözték és tovább növelték a bennük 

élő egzotikus Japán képet, míg egyes nyugati színházcsinálókat ráébresztettek saját 

színházuk logocentrikus voltára és ezen alkotók új színházi elképzeléseinek 

 A gyárat 1923-ban a nagy kantōi földrengés után zárták be.344

 BERG, „Sada Yacco: The Ameriacan Tour… i.m., 157–158.345

 A vadzsrajána buddhizmusban Acsala, az Öt bölcsességkirály közül az egyik. A buddhizmus 346

védelmezőjének, a káprázat és minden gonosz megsemmisítőjének tartják.
 BERG, „Sada Yacco in London… i.m., 346.347
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szolgáltattak projekciós felületet. Másrészről újításaiknak és az Egyesült Államokban, 

illetve Európában tapasztaltaknak köszönhetően elindították a japán színházat 

a logocentrizmus, vagyis – ahogyan Japánban látják – a modernizáció útján. A világ 

körül című produkciójuk színpadra állítása tökéletes látlelete a kor propagandájának, 

színházi újításainak és erkölcsi látásmódjának, valamint egyértelmű pozicionálása az 

országnak a Nyugattal szemben. Kawakami színházreformja továbbá, az egyenes 

színház/dráma és Sadayakko törekvése a professzionális színésznők képzésére és 

alkalmazására az 1900-as évek elejére előkészítette, hogy a japán színház és közönség 

megismerkedhessen a nyugati értelemben vett modern drámával, illetve színházzal.  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IV. MATSUI SUMAKO ÉS HANAKO 

A XIX. és XX. század fordulóján – ahogy azt a korábbi fejezetekben részletesen ismertettem – 

köszönhetően az egyre intenzívebb érdeklődésnek a nyugati kultúra iránt, valamint a 

Kawakami-társulat és más csoportok működésének, a japán színház és közönség 

megismerkedhetett a nyugati értelemben vett modern drámával, illetve színházzal. Ennek az új 

– pontos korszakhatárral ugyan nem rendelkező, csupán társulati tevékenységhez, illetve 

emblematikus előadásokhoz köthető – időszaknak volt színésznője Matsui Sumako és Hanako 

is. Saját maguk által választott foglalkozásuk pedig – hála Sadayakko megjelenésének a japán 

színpadokon és későbbi színésznőképző iskolájának – kezdett elismert hivatássá válni. 

IV.1. MATSUI SUMAKO – EGY MODERN NŐ A JAPÁN SZÍNPADON 

Matsui Sumako – Sadayakkóval ellentétben – húszas éveitől kezdve tudatosan készült 

a színészi pályára, s a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett saját önreprezentációjára. Ő már 

a „modern” japán nő mintája, aki – noha sosem járt Európában vagy Amerikában – egész 

munkássága során nyugati típusú, professzionális színésznőként definiálta magát. Mint 

ahogyan a bevezetőben utaltam rá, neve mellett a Kōjien enciklopédiában ez 

olvasható: „színésznő az új dráma [idején]” (shingekijoyū 新劇女優).  Ebből a rövid 348

meghatározásból egyértelműen kiderül, hogy Sumako neve a mai napig szorosan 

összefonódik az új dráma (shingeki 新劇) és az új nő (atarashii onna 新しい女) fogalmainak 

megjelenésével a szigetországban. Utóbbi kategória, valamint magánéletének eseményei és 

színpadi szerepeinek összemosása járult hozzá, hogy a korabeli japán színháztörténet-írás 

úgy festette le, mint szexuálisan fenyegető femme fatale-t, saját magát viszont úgy ábrázolta, 

mint új nőt, akiben megmutatkozik a „feminista öntudat”.  Ennek belátáshoz azonban 349

először szükség van az új dráma és az új nő fogalmainak vizsgálatára. 

 Kōjien 広辞苑, i.m., „Matsui Sumako” 松井須磨子348

 KANO i.m., 123.349
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IV.1.A. Az új dráma – Shingeki 

A shingeki, az új dráma nem azonos a shinpával, új iskolával. Inoue Masao már említett 

meghatározása  szerint a shinpa a shingeki egyfajta előzményének, lépcsőfoknak 350

tekinthető, mely a kabukitól indult, s a modern dráma kialakulásához vezetett. Míg az új 

iskola – melynek úttörői közé tartozott Kawakami Otojirō és Sadayakko is – a kabuki 

modern változatát, „japánosított” adaptációkat (honan 翻案) hozott létre, addig az új 

dráma a XX. század elején főként az európai naturalizmust honosította meg a 

szigetországban, vagyis „olyan kifejezésforma megteremtésére tett kísérletet, amely 

– a hagyományos kabukival és a shinpával szemben – híven tükrözné korának 

valóságát.”  A shinpa továbbá egy politikailag és társadalmilag változó, konfliktusokkal 351

terhelt időszakban, egyfajta tiltakozó reakcióként jött létre. Ezzel szemben a shingeki 

kialakulása jóval „nyugodtabb” körülmények között zajlott, s valójában két tokiói 

egyetem kísérletező magatartásához köthető. A Meiji-kor elején továbbra is uralkodó 

kabuki és a vele versengő shinpa ugyanis nem volt alkalmas azon új, európai mintára 

készült drámák színpadra állítására, amelyekkel a kor fiatal írói kísérleteztek, s nem volt 

alkalmas az eredeti nyugati drámák – hiába jött létre a kabuki részéről a zangiri- és 

katsureki-mono  – bemutatására sem, amelyekből egyre többet fordítottak japánra. 352

A probléma megoldását célzó lépéseket először Tsubouchi Shōyō 坪内逍遥 (1859–

1935) tett, aki a kor meghatározó irodalmára, híres írója, drámaírója és műfordítója volt. 

Színházi karrierje kezdetén vezető irodalmi kritikusnak számított, s 1885-ben jelentette 

meg úttörő, két részből és összesen tizenegy fejezetből álló átfogó tanulmányát A regény 

lényege (Shōsetsu shinzui 小説神髄) címmel, mely a nyugati regények „esszenciáját”, 

struktúráját vizsgálta.  Elsőként fordította le 1884-ben Shakespeare Julius Caesar 353

című drámáját, mely a korszak bevett szokását mellőzte, vagyis semmiféle, például 

a Kawakami-társulat által adaptált Shakespeare-előadásokhoz hasonló átírást vagy 

„japánosítást” nem tartalmazott, tehát két évtizeddel az országnyitást követően egy az 

 Ld.: II.5. fejezet350

 KOKUBU, i.m., 80.351

 A Meiji-megújulás után létrejött kabuki típusok. Ld. bővebben: II.4. fejezet352

 A tanulmány arra biztatta a fiatal írókat, hogy hagyjanak fel a „papírfigurák” és „sablonszituációk” 353

alkalmazásával. Helyette az emberi élet komplexitásának ábrázolására kell törekedni. Vö.: Phyllis 
BIRNBAUM, Modern Girls, Shining Stars, the Skies of Tokyo: Five Japanese Women, Columbia University 
Press, New York, 1999, 11.
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egyben sikerült megismertetnie a japán közönséggel a nyugati drámatörténet egyik 

legjelentősebb művét. Tsubouchi vállalkozásának első sikerét újabb és újabb fordítások 

követték, s 1924-re az angol drámaíró összes művét átültette japán nyelvre. Főként tehát 

az ő munkájának köszönhető, hogy Shakespeare művei elérhetővé és ezáltal népszerűvé 

váltak, így biztosítva lehetőséget többek között az Európából visszatérő Kawakami-

társulatnak is a már említett különböző Shakespeare-darabok színpadra állításához.  

Tsubouchi – a drámafordítástól eltekintve – először 1889-ben kezdett komolyabban 

foglalkozni a színház intézményével, amikor megalakult a Japán Szórakoztatás 

Szövetsége (Nihon Engei Kyōkai 日本演芸協会), s tagja lett az új csoportnak. A szövetség 

egyfajta utódintézménye volt a három évvel korábban Suematsu Kenchō által szervezett 

Színházreform Mozgalomnak,  vagyis a tagok – akárcsak az eredeti elképzelés 354

alkalmával – ez esetben is a kabuki megreformálásán fáradoztak. Tsubouchit egy kabuki 

színészeknek szánt, Fujiwara Kamatariról  szóló darab megírására kérték fel, s ekkortól 355

kezdett érdeklődni a színház és a történelmi drámák iránt is.  Elismert, korai alkotása 356

volt az 1894-es A császárfalevél (Kirihitoha 桐一葉)  című drámája, melyben már 357

egyértelműen kimutatható Chikamatsu Monzaemon 近松門左衛門 (1653–1725) és 

Shakespeare – főként a Hamlet – hatása, illetve egyik legjelentősebb művének tartják az 

1904-ben íródott Újmódi Urashimát (Sinkyoku Urashima 新曲浦島), mely egy ismert 

japán népmesét  dolgoz fel, valamint A remetét (En no gyōsha 役の行者).  Utóbbi, 358 359

mely erősen poétikus és több erőteljes jelenet is található benne, 1914 és 1921 között 

született, s többször került átdolgozásra. Tsubouchi 

 Ld.: II.4. fejezet354

 Fujiwara Kamatari 藤原鎌足 (614–669), híres politikus és államférfi, a befolyásos Fujiwara család első 355

képviselője.
 Benito ORTOLANI, „Fukuda Tsuneari: Modernization and Shingeki”. Donald H. SHIVELY (ed.), Tradition 356

and Modernization in Japanese Culture, Princeton University Press, Princeton, 1971, 487.
 A dráma Katagiri Katsumoto 片桐且元 (1556–1615) daimyōról szól, aki sok éven át hűségesen szolgálta 357

Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 (1537–1598) hadurat, de nagyravágyása családja bukását eredményezte. 
A dráma különlegessége, hogy Katagirit a körülmények áldozatának mutatja, nem pedig aljas 
cselszövőnek. Ld. bővebben: J. Thomas RIMER, Toward a Modern Japanese Theatre, Princeton University 
Press, Princeton, 1974, 18.

 A VIII. századig visszavezethető történet főhőse Urashima Tarō halász, aki megment egy bajbajutott 358

teknőst. Cserébe az állat elviszi őt a legendás vízalatti Sárkány palotába, ahol különböző csodás 
ünnepségek részese lehet. Visszatérve falujába azonban rájön, hogy a néhány nap, amit a víz alatt 
töltött, a földön 300 év volt.

 A dráma egy buddhista remete küzdelmeiről szól Hitokoto istenséggel, illetve tanítványával, aki nem tudta 359

követni útmutatásait. Ld. bővebben: RIMER, i.m., 19.
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[t]ermészetesen nem látta előre, s nem várta a kabuki hanyatlását; valóban azt érezte, hogy 
a kabuki, az összes lehetséges hibájával együtt, az a drámaforma, melyet a japánok 
fejlesztettek ki hosszú időn keresztül, és továbbra is jól kell szolgálja őket.  360

Alapvetően tehát nem azért fordult a japán színház megújítását célzó mozgalmak felé, 

mert tudatában lett volna, hogy milyen a színház nyugaton és milyen modern darabok 

születtek ebben az időszakban, csupán a kabukit kívánta megóvni az eltűnéstől, illetve 

kiüresedéstől azáltal, hogy csatlakozott a reformkísérletekhez. Ez azonban, paradox 

módon, mégis elősegítette a modern dráma terjedését Japánban. 

Tsubouchi közreműködésével a shingeki kialakulásának szempontjából az 1906-os év 

számított fordulópontnak, mikor a Waseda Egyetemen megalapította az Irodalmi 

Társaságot (Bungeki Kyōkai 文劇協会). A csoport főként korábban nyugaton is 

tanulmányokat folytató értelmiségiekből és művészekből állt, akik a irodalom egészével 

kívántak foglalkozni, ezen belül a kortárs nyugati színház megjelenését és a modern, 

naturalista drámák – melyekben egyaránt megvan a társadalmi fontosság és a művészi 

szépség – színpadra állítását is szorgalmazták.  Kezdeményezésükre számos kiváló 361

Shakespeare- és Ibsen-fordítás készült ekkor, melyekből több a mai napig használatban 

van, illetve kortárs japán naturalista drámák íródtak olyan kiemelkedő alkotók 

közreműködésével mint Iwano Hōmei 岩野泡鳴 (1873–1920) vagy Mayama Seka 真山青果 

(1878–1948). A kezdeti elképzelések és munka után a Társaság 1909-ben megújult, 

s szintén a Waseda Egyetem falain belül létrejött az Irodalmi Társaság Színházi 

Kutatóintézete (Bungeikyōkai Engeki Kenkyūsho 文芸協会演劇研究所), melynek 

Tsubouchi mellett már Shimamura Hōgetsu 島村抱月 (1871–1918) is vezetője volt.  

Shimamura Hōgetsu író és kritikus 1905-től a Waseda Egyetem professzora, illetve 

a Tsubouchi által alapított Waseda Bungaku 早稲田文学 folyóirat szerkesztője volt. Már 

egy „olyan nemzetben nőtt fel, melyet teljes mértékben átalakított a nyugat vezérelte 

modernitás,”  így mint a korban oly sokan 1902 és 1905 között ő is nyugati 362

tanulmányúton volt, Oxfordban és Berlinben vett részt az egyetemi életben. Többek 

között esztétikát, modern realista irodalmat hallgatott, s feltörekvő irodalomtudósként 

 RIMER, i.m., 17.360

 BOWERS, i.m., 213.361

 Jay RUBIN, Modern Japanese Writers, Charles Scribner's Sons, New York, 2001, 160.362
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tért haza.  Ezt követően 1909-ben csatlakozott a Színházi Kutatóintézethez, ahol az 363

oktatás mellett (az egyetlen külföldi tapasztalatokkal rendelkező tanár volt az intézetben) 

számos kortárs darab japánra fordítása és színpadra állítása kötődik nevéhez.  

A Waseda Egyetemen létrejött Irodalmi Társaság Színházi Kutatóintézete, vagyis 

Tsubouchi és Shimamura mellett a shingeki másik emblematikus alakja Osanai Kaoru 

小山内薫 (1881–1928) volt, aki a Keiō Egyetemen szervezte meg 1909-ben a Szabad 

Színházat (Jiyūgekijo 自由劇所), melynek nevét az 1887-ben alapított Théâtre Libre-től 

kölcsönözte. Ez a gesztus pedig egyértelműen kijelölte művészi gondolkodásmódjának 

útját, vagyis hogy azzal a naturalista-realista hagyománnyal kívánt foglalkozni, melyet 

a párizsi színház képviselt. Osanai színészként, drámaíróként és színházcsinálóként 

tevékenykedett, egyetemista évei alatt kapcsolatban állt több shinpa társulattal.  Így 364

ezen a példán keresztül is világosan látszik, hogy a shinpa milyen komoly jelentőséggel 

bírt, s befolyásoló hatással volt a shingeki alakulására. Osanai számára azonban ezek 

a társulatok nem nyújtottak kellő kihívást, így 1909-ben saját válaszaként a színházi 

modernizációs törekvésekre II. Ichikawa Sadanji 二代目市川左團次 (1880–1940) kabuki-

színész közreműködésével hozta létre a Szabad Színházat. 1912-től egy éven át járta 

Európát, hogy első kézből szerezzen információkat a nyugati színházról. Legnagyobb 

hatással a Sztanyiszlavszkij-féle Moszkvai Művész Színház volt rá, így az itt 

tapasztaltakat kívánta Japánban is bevezetni. 

Tsubouchi és Osanai ugyan eltérő módszerekkel dolgoztak, de mindkettőjüket 

egyazon cél vezette: a japán színház megreformálása. Közös volt bennük, hogy 

szinte kizárólag nyugati szerzők műveivel foglalkoztak, de míg a Színházi 

Kutatóintézet a modern drámának főként az irodalmi és intellektuális aspektusaira 

koncentrált, addig Osanait elsősorban az aktuális témájú előadások létrehozása és a 

színészek betanítása érdekelte. Az adott drámát alaposan tanulmányozta, s aprólékosan 

összeállított, a díszletre, világításra és színészi játékra egyaránt nagy hangsúlyt fordító 

produkciókat hozott létre. S épp e precizitás okozta előadásai sikerét, melyeknek 

 WATANABE Tamotsu 渡辺保, Meiji engekishi 明治演劇史, Kodansha 講談社, 2012, 452.363

 KOKUBU, i.m., 80.364
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köszönhetően az eddig lenézett színházi modernizációs törekvés a kabuki-színészek 

körében is egyre népszerűbbé vált.  365

Ennek következtében Osanai már profi kabuki-színészekkel – vagyis kizárólag 

férfiakkal – tudott együtt dolgozni, őket képezte át. Tökéletes példa erre II. Ichikawa 

Sadanji, aki IX. Ichikawa Danjūrō halála után a legjelentősebb kabuki színész lett, 

s nemcsak Osanai számos modern előadásában szerepelt, hanem társa is volt a Szabad 

Színházban. A csoport Ibsen John Gabriel Borkmanjával kezdte meg tevékenységét, 

amelyet Gorkij Az éjjeli menedékhely című műve követett. Osanai moszkvai utazása után 

azonban belátta, hogy a női szereplők sosem lesznek sikeresek, sosem fognak „működni” 

a nyugati drámákban, ha onnagatákkal játszatja őket.  366

Tsubouchi ezzel szemben felismerte a nők jelentőségét a színházi előadásban, s 

létrehozta Japán egyik első koedukált intézményét. 1909-ben újfajta színészképzéssel 

egybekötve, kísérleti színházi csoportként szervezte újjá az Irodalmi Társaságot 

Shimamurával. Mivel meggyőződésük szerint a „régi felfogású” színészeket az új 

drámákban nem lehetett alkalmazni, amatőrökkel dolgoztak tovább, akiket módszeres 

képzésben részesítettek.  367

IV.1.B. Az új nő és a „jó feleség, bölcs anya” 

A vörösesbarna hakama nadrág, a címeres haori felöltő, a hifu kabát, a vállkendő, a 
momoware frizura, az angol konty és a masni, a csípő pozicionálása, a testtartás, a mód, 
ahogyan a bicikli nyergen ülnek, a fejtartás, a szemekbe pillantás – úgy tűnik, hogy ezen 
összes elemet gondosan kitervelték… Így az a hölgy, aki az új oktatásban részesült, úgy 
tűnik kikiáltja vágyait, hogy a XX. század új színpadára léphessen.  368

Az új nő – vagyis egy olyan nő, aki fiatal, középosztálybeli, tanult, egyedülálló, 

anyagilag független, valamint dohányzik, whiskyt iszik és biciklivel jár  – megjelenése 369

akárcsak Nyugaton, Japánban is erősen kötődött a színházhoz, sőt, Tsubouchi egy 1911-

es tanulmánya szerint a nyugati drámák közvetítésével érkezett meg Japánba.  Olyan 370

 BOWERS, i.m., 213–214.365

 Brian POWELL, „Matsui Sumako: Actress and Woman”. William G. BEASLEY (ed.), Modern Japan: 366

Aspects of History, Literature and Society, University of California Press, Los Angeles, 1977, 138.
 KOKUBU, i.m., 81.367

 „Young Ladies’ Bicycle Troupe Appears at Plum-Blossoming Mukōjima”, Yomiuri Shinbun, 1901.02.01. – 368

idézi: LEVY, i.m., 195.
 KANO, i.m., 124–125.369

 Ebben a témában előadásokat is tartott Az új nő, ahogyan a modern drámában látható (Kinsei geki ni 370

mietaru atarashii onna 近世劇に見えたる新しい女) címmel.
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alakokat tekintett mintának, mint Ibsen Nórája és Hedda Gablerje, G.B. Shaw Vivie-je 

a Warrenné mesterségéből, vagy épp Sudermann Magdája az Otthon című drámából.  

Néhány értelmezés szerint az „új nők” azok a nők, akik természetszerűen jelentek meg az új 
korban; egyesek úgy határozzák meg mint eszményi nőket, akiknek mindenáron most kellett 
feltűnniük; mások úgy gondolnak rájuk, mint nőietlen nőkre; ismét egy másik csoport 
agresszív, forradalmi nőknek tartja őket, akik a régi századok konvencionalizmusával 
szembeni válaszként születtek; és vannak akik úgy látják őket, mint ellenszenves, 
kontrollálhatatlan és önző nőket, akik a nyugtalanság szülöttei és megzavarják a társadalmi 
rendet.   371

Az új japán kormánynak azonban „másfajta” nőkre volt szüksége. Az 1890-es évekre 

a kapitalizmus már a népesség számát illetően is éreztetni kezdte hatását. A probléma, 

mely főként a háztartások szintjén való „túlnépesedést” jelentette,  elsősorban a nőket 372

érintette, akik helyzetüket tekintve, úgy tűnt, kimaradtak a modernizációs törekvésekből, 

mivel még mindig túl erős volt a Tokugawa-korból megmaradt konfuciánus 

szemléletmód, mely a nőkhöz a „hagyományos engedelmesség” fogalmát társította. 

Ennek egyik fontos bizonyítéka volt az 1890-ben kiadott kormányrendelet, mely 

megtiltotta a nők politikai életben való részvételét, annak ellenére, hogy előtte több jel 

utalt egy köztes megoldásra.  Az új nő és a nyugati eszmékkel együtt megérkező 373

feminizmus azonban egyértelművé tette, hogy a Meiji-megújulás keretében átfogó 

politikai is szociális reformra van szükség a nőkérdést illetően is. Ennek következtében 

fogalmazta meg a kormány 1890 és 1911 között a nők iparosodásban betöltött 

pozíciójának hivatalos definícióját, s jött létre a „jó feleség, bölcs anya” (ryōsai kenbo 

良妻賢母) jelmondat.  374

Az oktatási minisztérium által támogatott projekt és propaganda arra ösztönözte a 

nőket, hogy „kemény munkájukkal, takarékosságukkal, hatékony intézkedéseikkel, 

gondoskodásukkal az idősek, betegek és fiatalok iránt, illetve a felelős gyermekneveléssel 

 Erika FISCHER-LICHTE, „Introduction”. Erika FISCHER-LICHTE – Barbara GRONAU – Christel WEILER (ed.), 371

Global Ibsen, Routledge, London & New York, 2011, 2.
 TOTMAN, i.m., 526.372

 1889-ig a kormány öt fiatal nőt küldött az Egyesült Államokba tanulni, mely bizakodásra adott okot a nők 373

közéleti szerepét illetően. Az 1889-es Meiji alkotmány létrejötte után azonban a kísérletező időszak 
lezárult. Vö.: Sharon H. NOLTE – Sally Ann HASTINGS, „The Meiji State’s Policy Toward Women, 1890–
1910”. Gail Lee BERNSTEIN (ed.), Recreating Japanese Women, 1600–1945, University of California 
Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1991, 151–174, 152. 

 Az ideológia alapjait, mely szerint a nőnek „otthon a helye”, valójában a Nyugattól kölcsönözték, majd 374

a kor felvilágosult szellemi vezetői (Fukuzawa Yukichi, Mori Arinori, Nakamura Masanao) dolgozták ki. 
Kumiko FUJIMURA-FANSELOW, „The Japanese Ideology of ‘Good Wives and Wise Mothers’: Trends in 
Contemporary Research”, Gender&History, 1991/3, 345–349, 345.
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járuljanak hozzá a nemzethez.”  Magasztalták és dicsérték a lemondó, takarékos 375

nőket,  ezzel szemben viszont üldözték a politikai aktivistákat, akik a nők politikai 376

szerepvállalásának lehetőségét szorgalmazták. 

A kormány elképzelése szerint a „jó feleség, bölcs anya” vezeti a háztartást, mely 

a korabeli időszak (sőt, a korábbi évszázadok) alapja volt. Ishiguro Tadanori 石黒忠悳 

(1845–1941) egyértelműen kijelentette, hogy a nőknek és a férfiaknak különböző 

területeken kell helyt állniuk: a férfi a hadseregben és a politikában jeleskedjen, míg a nő 

a háztartásért és a gyermeknevelésért feleljen.  A kialakulófélben lévő új nőképet, 377

illetve a hagyományos konfuciánus értékeket tekintve is látható, hogy sem Sadayakko, 

sem a továbbiakban tárgyalandó Matsui Sumako és Hanako életvitele nem felet meg 

a hatalom által támogatott ideálnak. A kormány ugyan egyre inkább szorgalmazta a nők 

tanulását, közoktatásban való részvételét, 1873-ra kötelező lett minden gyermek 

általános iskolai képzése, a fiatal lányok azonban más tanterv szerint haladtak, mint 

a fiúk. Esetükben az oktatás csupán azt a célt szolgálta, hogy megtanítsa őket a megfelelő 

háztartásvezetésre és nőies szerénységre. A felsőoktatásba való bekerülésre viszont 

egyáltalán nem készítették fel őket, s a nők számára létesült egyetemek is csak elenyésző 

számban voltak elérhetők a II. világháborúig.  Ennek következtében a korabeli 378

feminista mozgalmaknak fontos követelésük volt a politikában való részvétel és a 

választójog mellett az oktatás rendszerének megváltoztatása is. Véleményük szerint a 

politikai életben való részvételhez ugyanúgy jártasság kell, amelyet az iskolában 

kaphatnának meg. Például az 1919-ben alakult Új Nőszövetség (Shin Fujin Kyōkai 新婦

人協会)　amellett, hogy a nők állami életbe való beemelését sürgette, kihasználta az 

állami propagandát, s azt állította, hogy a politikailag tudatos nők sokkal jobb feleségek 

és bölcsebb anyák tudnának lenni, amivel nagyobb hasznot hozhatnak az államnak.  379

 NOLTE–HASTINGS, i.m., 152.375

 Az 1900-as évek elején az oktatási minisztérium propaganda lapja, a Shimin 市民 három „megfelelő nő” 376

portréját is lehozta. A cikkek szerint a kormányzói kitüntetésben részesült „hősnők” követendő példát 
állítottak azzal, hogy nehézségeik ellenére sem hanyagolták el kötelességeiket és családjukat. Ld. 
bővebben: NOLTE–HASTINGS, i.m., 165–168.

 NOLTE–HASTINGS, i.m., 164.377

 Chie NARUMIYA, „Opportunities for Girls and Women in Japanese Education”, Comparative Education, 378

1986/1, 47–52, 47.

 Barbara MOLONY, „Women’s Rights, Feminism, and Suffragism in Japan, 1870–1925”, Pacific Historical 379

Review, 2000/4, 639–661, 644, 647.
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Az 1910-es évekre tehát a III. fejezetben már tárgyalt feleség státusz egyre inkább 

kikristályosodott, s az ideális nő olyan erőt sugárzó személyiséggé vált, aki támogatta 

férjét és családját, helyt állt betegség és szegénység esetén, illetve önállóan és 

takarékosan volt képes vezetni a háztartást még akkor is, ha férje épp háborúban volt. Az 

ezzel szemben megjelenő új nők azonban a kormány és sok hagyománytisztelő polgár 

szemében veszélyeztették a fennálló rendet és értékeket, kritikával illették a házasság 

intézményét és azt az elképzelést, hogy a feleségnek fel kell áldoznia életét férje, 

gyerekei és férje szülei kedvéért. 

Ilyen „veszélyforrás” volt először Sadayakko színésznőképzője, majd Tsubouchi és 

Shimamura műhelye. Speciális helyzet, hogy Japánban a modernizáció, a feminizmus 

és a nők színpadon való megjelenése is ugyanarra az időszakra esik, így ennek az 

együttállásnak köszönhető, hogy a színház lett az egyik olyan hely, ahol a nők (ahelyett, 

hogy „otthon ültek” volna az elvárásoknak megfelelően) láthatóvá váltak a társadalom 

számára, de ezzel párhuzamosan szexualitásuk is napvilágra került. Ezért is 

„jellemezhető [az új nő] a progresszív, a regresszív és a transzgresszív 

kombinációjaként.”  Színpadra lépése progresszív jelenség volt, hiszen a kialakuló 380

korai feminista mozgalmak mellett nyomatékosította a nők jelenlétét a társadalomban. 

Ezzel együtt visszalépést is jelentett, mert a férfi-tekintetnek kitett nők szexuális 

tárgyakká váltak. Felfogható továbbá „áthágásként”, amennyiben általa a nők szexuális 

alannyá lettek, kihívás elé állítva a férfi-kiváltságokat.   381

Matsui Sumakóra az új dráma és az új nő fogalmának megtestesüléseként tekintettek. 

Fizikai és színházi átalakulásának folyamatában, melyben egy tipikus vidéki nőből új nő és 
tragikus sorsú nyugatias femme fatale lett, látható az a fajta irodalmi rajongás a nyugatiasság 
iránt, mely túlnyúlik a média és gender imázsán, kitörölhetetlen nyomot hagyva magán a női 
testen.  382

A femme fatale-ként elhíresült színésznőt számos férfi azzal gúnyolta, vagy épp vádolta, 

hogy hiányzik belőle az onna rashisa 女らしさ, vagyis a nőiesség azon formája, amely 

nélkül egy japán nő nem igazi japán nő.  Ez a fajta megállapítás is tükrözi, miként 383

alakulhat ki az idegentől, újtól való félelem, hiszen a Sumakóból hiányolt kecsesség, báj 

 KANO, i.m., 125.380

 Uo.381

 LEVY, i.m., 265–266. 382

 BIRNBAUM, i.m., 125.383
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és alázat volt az, ami az ideális feleségek további ismeréve volt. A hagyományos 

értékeket követők ezáltal mintegy következményként tekintettek arra, hogy amennyiben 

hiányzik valakiből ez az „alapvető érték”, akkor nem is válhat belőle „jó feleség, bölcs 

anya”. Ez az elképzelés azonban csak színésznői karrierje csúcsán bontakozott ki, élete 

kezdeti szakaszában még a kormányzat által kijelölt normákhoz igazodott. 

Matsui Sumako Kobayashi Masako néven született 1886. november 1-én 

Matsushiróban, majd 16 évesen költözött Tokióba, ahol varrónőképző iskolába járt. Első 

sikertelen házassága után második férjének, Maezawának köszönhetően ismerkedett meg 

a színház világával. Maezawa tanítóként dolgozott és kapcsolatban állt egy tradicionális 

történetmondó csoporttal, akik azzal kísérleteztek, hogy gyerekeknek szóló történeteket 

dramatizáltak. Sumako látta az egyik előadásukat és feltehetően ez volt az a fordulópont 

az életében, amikor elhatározta, hogy színészi pályára lép. 1907-ben előzetes 

bejelentkezés nélkül elment a társulat igazgatójához (ami nem volt szokás a férfiak 

körében sem, különösképpen a nőknél), és könyörgött neki, hogy csatlakozhasson 

hozzájuk. Az első alkalom visszautasítását követően második próbálkozását siker 

koronázta.  1909-ben ugyancsak Maezawa közbenjárásának köszönhetően lépett be az 384

Irodalmi Társaság Színházi Kutatóintézetébe, s lett az első tanítványok egyike. 

Tsubouchi már az első pillanattól kezdve felfigyelt a lánynak a japán nőknél nem 

szokványos, robosztus alkatára. Az iskola egyik hivatalnoka így emlékezett vissza az első 

találkozásra: 

Nem is kérdés, hogy a kinézete átlag alatti és nem túl jó volt. Az arca és a teste nagy 
volt, mozgásába durvaság és nyugtalanság vegyült. Mindennek tetejében csúf, lapos orra 
volt. […] Otrombának és közönségesnek tűnt, valamint rendkívül nyers modorban beszélt. 
Akármikor akármit mondott, még a legegyszerűbb szavak esetében is, tájszólása azonnal 
felszínre került.  385

Sumako tehát egy biológiai adottságának, épp az onna rashisa, a japán női báj és 

kecsesség hiányának köszönhette felvételét és első szerepét, Opheliát, ugyanis Tsubouchi 

ilyen felépítésűnek képzelte a Shakespeare-hősnőket, s úgy látta, hogy a tipikusan 

„japános” testalkatú nők furcsán mutatnak a színpadon, nem rendelkeznek olyan „pozitív 

nőies testalkattal”,  amilyen a nyugati színésznőknek is van. Tsubouchi tehát – szemben 386

 POWELL, i.m., 137.384

 TOITA Yasuji 戸板康二: Monogatari kindai Nihon no joyū shi 物語近代日本女優史 [A modern japán 385

színésznők története], Chūōkōronsha, 1980, 318. – idézi: BIRNBAUM, i.m., 12.
 POWELL, i.m., 139.386
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Osanaial, aki továbbra is férfiakkal állíttatta színpadra előadásait – nőkkel is dolgozott 

ugyan, de ahelyett, hogy ezen elvet demonstrálandó a törékeny japán nőket kereste volna, 

az átlagostól eltérő, a már-már maszkulin alkattal rendelkezőket részesítette előnyben. Az 

igazi problémát Sumako orrának lapossága jelentette, mely esztétikai értelemben, és 

a nyugati metszésű orrhoz való hasonlóság szempontjából sem rendelkezett megfelelő 

kinézettel. Az intézetbe való bekerülés és a jövőben való siker elérése érdekében, vagyis 

egy nagyon tudatos elhatározás következményeként Sumako plasztikai műtétnek vetette 

alá magát, melynek eredménye kielégítő volt, amennyiben szemből nézték őt, viszont 

soha többé nem engedte magát profilból fényképezni.  387

1909-ben, Japán első koedukált színházi iskolájában huszonegy növendék, köztük 

négy nő kezdte meg tanulmányait. A csoport az első két évet műhelymunkával és 

önképzéssel töltötte. A tantervben többek között művészetelmélet, japán színháztörténet, 

az Erzsébet-kori színház és a modern dráma oktatása szerepelt, valamint olyan 

gyakorlatok, melyek az angol társalgásra, előadásmódra és éneklésre irányultak.  388

Tsubouchi Shōyō eredeti nyelven tanította A velencei kalmárt, míg Shimamura Hōgetsu 

a modern realista dráma modelljeként oktatta a Babaház (Nóra) angol fordítását.  Első, 389

kísérleti jellegű előadásukat, Shakespeare Hamletjét 1911 májusában mutatták be – 

Tsubouchi fordításában – a Birodalmi Színházban, amelyben Matsui Sumako 

megbomlott elméjű Opheliájának dala olyan hatást ért el, „amelyet egy onnagata színész 

sosem tudna megvalósítani.”  Az előadás sikere ugyanakkor nem volt mindent elsöprő. 390

A kritika Tsubouchi dagályos fordítását, az esetlen játékot, és a régimódi, kabukiszerű 

felhangokat bírálta.  Mindezek ellenére a bemutató megalapozta az Irodalmi Társaság 391

mint fontos és befolyásos erő működését a japán színházi világban. Sumako – aki ekkor 

változtatta Matsui Sumakóra a nevét – maga is sokat tett a produkcióért, rengeteget 

dolgozott, hogy elismerjék munkáját, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis az 

előadás néhány pozitívumának felsorolásában őt is megemlítették, illetve a Társaság 

összes további előadásában elnyerte a női főszerepet. Szüksége is volt erre a sikerre, 

 BIRNBAUM, i.m., 13.387

 KANO, i.m., 166.388

 KANO, i.m., 166–167.389

 KANO, i.m., 167.390

 BIRNBAUM, i.m., 26.391
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mivel kezdetben az angol tanulás terén nehézségei voltak, s csak férje közbenjárásának 

köszönhető, hogy nem tanácsolták el az iskolából.   392

Ugyanebben az évben rendezte meg Shimamura Ibsen Nóráját, amely Babaház címmel 

futott Japánban, és vitathatatlanul sztárrá tette a címszerepet alakító fiatal lányt. Ezt követte 

egy évvel később az Otthon bemutatása Sudermanntól. A Japánban – csakúgy mint 

Európában – nagy botrányt okozó előadásokhoz hozzájárult Shimamura és Sumako 

kapcsolata is, amellyel megszegték a koedukált intézmény egyik legfőbb – a tanár és 

növendék közötti szexuális viszonyt tiltó – szabályát.  Így aki eddig a Warenné 393

mesterségének Vivie-jét ismerte fel Sumakóban, most megtestesülni láthatta a kor egyik 

meghatározó női sztereotípiáját, a (háromgyermekes, házasságban élő, köztiszteletnek 

örvendő férfit megbabonázó) femme fatale-t.  Miután mindketten arra kényszerültek, 394

hogy elhagyják az iskolát, 1913-ban közösen alapították meg új társulatukat, a Művész 

Színházat (Geijutsuza 芸術座), melynek legnagyobb sikere Tolsztoj Feltámadásának 

dramatizált és zenés japán változata volt. Természetesen itt is Sumako játszotta a női 

főszerepet, Katushát, akinek egyik száma, a „Katusha dal” Japán első slágerévé vált, s 

a több mint 20 000 példányban eladott lemezt az egész ország ismerte.  1914-ben szintén 395

nagy sikere volt Oscar Wilde Salome előadásának, mely lehetőséget nyújtott a korabeli 

nézőknek, hogy Matsui Sumako és Sadayakko színészi játékát összehasonlítsák, mivel 

ugyanebben az évben mindketten színre vitték a címszereplő alakját. A Művész Színháznak 

és a közös munkának 1918-ban Shimamura váratlan halála vetett véget, amelyet Sumako 

nem bírt elviselni, s két hónappal később, 1919 elején öngyilkos lett. 

Egy japán színésznő a Babaházban 

Matsui Sumako testi megjelenésére, szexuális kisugárzására természetes színpadi játéka 

miatt került nagy hangsúly. Egyik kritikusa „nemiségében rendkívüli” –nek (hijō ni seiteki 非

常に性的) és „hús-vér nő”-nek (niku no onna 肉の女) nevezte.  De voltak olyanok – élükön 396

 BIRNBAUM, i.m., 13–14.392

 „Mikor a próba megkívánja, hogy a férfi és női növendékek együtt legyenek, akár kint, akár bent, az 393

iskola épületében, ezt először közölniük kell az intézménnyel és el kell fogadniuk a tanárok erre 
vonatkozó utasításait.” MATSUMOTO Kappei, Nihon shingeki shi: shingeki binbō monogatari [Az új 
dráma története: a szegénység meséje]. – idézi: KANO, i.m., 167.

 FISCHER-LICHTE, A dráma… i.m., 537–538.394

 POWELL, i.m., 144.395

 KANO, i.m., 130.396
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Mori Reiko novellistával –, akik veszélyes csábítónak látták, aki, mint a végzet asszonya, 

szexualitásával manipulálja Shimamurát: 

Nem arról van-e szó, hogy Sumako, aki a nagy színésznővé válás gondolatának megszállottja 
volt, valójában nem volt szerelmes Hōgetsuba, hanem sokkal inkább tisztában volt azzal, hogy 
saját művészetéhez szüksége van a férfira? 

Sumako iszonyúan önző volt, de alapvetően érzelmes és nem kifejezetten intellektuális. 
[…]  Szinte semmilyen irodalmi háttérrel nem rendelkezett, és úgy tűnt hiányzik belőle az a 397

képesség, amellyel elmélyülten tudná olvasni és értelmezni a darabokat. Emiatt, szerepei 
megformálásakor vakon követte a rendező utasításait, fizikai adottságait használva a szerep 
kifényezésére: akárcsak egy baba. […] Amiért Hōgetsu ennyire ragaszkodott hozzá, az volt, 
hogy színpadán Sumako egy tökéletes bábbá vált.  398

Megítélése kettős volt, jellemezték úgy is mint veszélyes csábítót és úgy is mint egy üres 

borosüveget, 

amelyet Hōgetsu a saját maga által készített borral tudott megtölteni. És ez a bor soha nem 
apadt el. A borosüveg létének azonban semmi oka, hacsak nem mint műtárgyat tesszük el.  399

[Hōgetsu szemében] Sumako egy pótolhatatlan színésznő volt, aki hűen megvalósította a férfi 
elképzeléseit – így nem engedhette el. A színpadon kezelhető tanítvány volt, s teljesen a férfi 
akaratának megfelelően mozgott; mint feleség és szerető azonban iszonyúan önző volt, és 
a saját szeszélyeihez mérten viselkedett, visszautasítva, hogy engedelmeskedjen a mesterének, 
Hōgetsunak.  400

A fenti idézetekből egyértelműen látszik, hogy Matsui Sumako színészi kvalitásainak 

megítélése nagyon gyakran összemosódott az emberek személyes véleményével a 

magánéletét illetően. A jelenség ilyen fokú felerősödése azonban pontosan ennek az összetett 

időszaknak az eredménye, melyben a négy esemény, vagyis az új nő és a feminizmus, 

a kormány által ideálisnak vélt „jó feleség, bölcs anya” és a színésznők megjelenése teljes 

mértékben egybe esik, és egymás ellenpólusaiként létezik. Ebben a helyzetben törvényszerű 

volt, hogy a közönség először leginkább annak az előadásnak a Nórájával azonosítsa, 

amelyet 1911 novemberében mutattak be. 

Az előadás a shingeki meghatározó állomása volt, s egyfelől bebizonyította, hogy egy 

modern európai dráma színházi fordítása is hatásos lehet a japán színpadon, másfelől 

alkalmat adott arra, hogy egy nő bemutathassa az új színészi iskolában tanultakat. Ez volt 

 Kihagyás a forrásban.397

 MORI Reiko, „Matsui Sumako”, Geidō no hana hiraku toki [Amikor a művészet virága kinyílik]. Kindai 398

Nihon josei shi [A nők története a modern japánban] Vol. 5, Shūeisha, Tokyo, 1981, 91–126. – idézi: 
KANO, i.m., 132.

 OSANAI Kaoru, „Kowareta sake game” [Egy eltört borosüveg], Engei gahō, 1919 február 69. – idézi: 399

KANO, i.m., 132.
 MURAKAMI Nobuhiko, Taishō joseishi: shimin seikatsu [A Taishō kori nők története: polgári élet], 400

Rironsha, Tokió, 1982, 196–197. – idézi: KANO, i.m., 132–133.
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továbbá az első előadás, amely nyíltan foglalkozott a nők társadalomban betöltött 

szerepével. A norvég dráma német közvetítéssel jutott el Japánba, és (akárcsak 

Európában) először itt is a boldog befejezéssel ellátott verziót  fordította le Shimamura 401

1906 novemberében, melyben Nóra végül anyai kötelességei miatt marad férje mellett.  402

1911-ben viszont már az eredeti (korai feminista értelmezéseket előhívő) befejezéssel 

állította színpadra, melyben Nóra elhagyja családját, hogy rátaláljon önmagára. 

A bemutatón, az Irodalmi Társaság magánszínpadán, csak az első és a harmadik felvonást 

láthatta a közönség, a másodikban történteket a rendező mesélte el a két felvonás 

között. A kihagyás oka az időszűke és Nóra tarantellája volt, ugyanis ekkor még senki nem 

tudta, hogyan lehetne kivitelezni ezt a táncot. Pár hónappal később azonban egy angol hölgy 

koreográfiájának köszönhetően immár mindhárom felvonást el tudták játszani Tokió 

közönségének,  (12. kép) akiket a szó legszorosabb értelmében sokkolt Nóra távozása az 403

előadás végén. A korabeli leírások alapján a nézők a második felvonásban látottak 

ellenére is „hirtelennek” és megalapozatlannak tartották Nóra döntését,  ráadásul 404

áthidalhatatlannak vélték az ismert „boldog véggel” rendelkező első és az új verzió 

közötti távolságot. 

 Az 1879-es koppenhágai, majd az egy évvel későbbi norvégiai és müncheni bemutatót követően Ibsen 401

arra, kényszerült, hogy a további német nyelvű előadások számára írjon egy olyan befejezést, amely Nóra 
és Helmer egyfajta kibékülésével zárul. A színházak ugyanis nem akartak egy olyan előadást létrehozni, 
amelyben egy nő családját elhagyva az önmegvalósítást tűzi ki céljául. Ibsen az átírást egy 1880. február 
17-i levelében „barbár erőszaknak” titulálta a darab ellen, s a következőképpen fogalmazott: „egyáltalán 
nem az én kívánságomra történik, ha alkalmazzák; de remélem, hogy nem sok német színházban kerül rá 
sor.” G. BEKE Margit (szerk.,ford.), Henrik Ibsen levelei, Fővárosi Kvk, Budapest, 1922, 171–172.

 NÓRA   Hogy életünk együtt valódi házasság lehessen. Isten veled! (Elindul.) 402

HELMER   (Megragadja a karját.) Menj, ha kell, de nézd meg a gyermekeid utoljára. 
NÓRA   Engedj el. Nem akarom látni őket. Képtelen vagyok. 
HELMER (A bal oldalon lévő ajtóhoz húzza.) Látnod kell őket. (Kinyitja az ajtót és gyengéden mondja.) 
Látod – ott alszanak gondtalanul és csendesen. Holnap mikor felébrednek és az anyjukat hívják, már nem 
lesz nekik… 
NÓRA   (Remegve.) Nincs anyjuk. 
HELMER   Ahogy neked sem volt. 
NÓRA   Nincs anyjuk! (Belső küzdelem. Hagyja leesni táskáját.) Oh, vétkezem magam ellen, de képtelen 
vagyok itt hagyni őket. (Összeesik az ajtóban.) 
HELMER   (Boldogan és gyengéden.) Nóra! (Függöny.) 
Christopher INNES (ed.), A Sourcebook on Naturalist Theatre, Routledge, London and New York, 2000, 85.

 MORI Mitsuya, „Women’s Issues and a New Art of Acting – A Doll’s House in Japan”. FISCHER-LICHTE – 403

GRONAU – WEILER (ed.), i.m., 79.
 KANO, i.m., 193.404
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Az újonnan alapított Seitō 青鞜  című feminista lap véleménye is kettős volt az 405

előadásról. A főhős távozása őket is megdöbbentette, de ez különböző reakciókat váltott 

ki. Egyesek sajnálták Helmert és bírálták Nóra önfejűségét, amiért nem fogadta el férje 

bocsánatát az előadás végén. Mások mély tiszteletet éreztek a fiatal nő iránt, de nem 

látták döntésében a magabiztosságot, s bennük is felmerült a „nagy kérdés”, hogy mi fog 

történni vele távozása után. A bírálók közé tartozott a lap alapítója, Hiratsuka Raichō 平塚 

らいちょう (1886–1971) is, aki csalódott az előadásban: 

Sumako játéka a tűzről és az életerőről híres, de valahogy nem kerültem a hatása alá, és az 
előadás végén nem ragadott el a színpad. Nóra ártatlanságának leírása megfelelő volt, de 
az [öntudatra] ébredés érzelmi fejlődése nem járt együtt a bensőben lezajló hullámzás 
kifejezésével; ami [az előadás] végén kirajzolódott, egy különösen hisztérikus alakítás 
volt; úgy nézett ki, mint egy triviális veszekedés férj és feleség között — semmi nem volt, 
ami megérintette volna a szívet.  406

Ebből az idézetből is kiviláglik, hogy a japán színházi reform megteremtette a nézők új 

elvárásait is. Míg a régi színház elsősorban a látványra és a külsőségekre fókuszált, addig 

az új színházban a lélekben lejátszódó folyamatok kifejezésére került a hangsúly. Ezáltal 

érthetővé válik, hogy miért tulajdonítottak akkora jelentőséget Nóra minden 

rezdülésének, és kritizálták vagy épp dicsőítették a lelki folyamatokból kialakuló 

végkifejletet. Sumakónak – saját bevallása szerint – a próbák alatt nem volt ideje azon 

töprengeni, hogy Nóra tettei helyesek-e vagy sem, de ő is nehezen tudott azonosulni 

azzal, hogy a fiatalasszony három gyermekét is maga mögött hagyja. Ellenben azt a 

végkifejletet is visszásnak, kétségesnek találta, ha Nóra mégis otthon maradna a férjével.  407

Amikor a magánszínház elkészült, körülbelül reggel nyolctól tizenegyig próbáltunk, amíg 
hűvös volt. Hányszor hangzott el a figyelmeztetés minden másnap a próbán, „úgy mint egy 
merész kislány”! Mindeközben nem volt időm azon gondolkodni, hogy mikor Nóra 
öntudatra ébredve elhagyja szeretett férjét és gyermekeit, az jó-e vagy rossz, csak és 
kizárólag azzal tudtam foglalkozni, ami a színpadon történt.  408

A megjelent kritikák azonban, nem kizárólag magával az előadás tartalmával foglalkoztak, 

hanem nagy hangsúlyt fektettek Sumako alakjára és a japán színházakban eddig nem 

 A Seitō (Kékharisnya) című lapot Hiratsuka Raichō alapította 1911-ben. A csak női írókból és 405

szerkesztőkből álló lap öt évig működött és az írástudó nők fontos fórumaként biztosította a nőknek, 
hogy megvitathassák a különböző őket érintő társadalmi problémákat, illetve helyet adott a nők 
irodalmi törekvéseinek is. TOTMAN, i.m., 526.

 Hiratsuka Raichō: Genshi josei wa taiyō de atta II. [A régi időkben a nő volt a Nap II.], Ōtsuki Shoten, 406

Tokyo, 1971, 2:350. – idézi: KANO, i.m., 198.
 POWELL, i.m., 14.407

 MATSUI Sumako 松井須磨子, Botanbake 牡丹刷毛, Nihon Tosho Senta , Tokyo, 1997, 122.408
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tapasztalt újszerű játékára is. Kawamura Karyōt 川村花菱 (1884–1954), az egyik vezető 

kritikust az döbbentette meg, hogy első ízben volt tanúja annak, ahogyan egy nő 

természetes módon beszél a színpadon: 
El voltam ragadtatva és mélyen megindított, mikor először hallottam természetesen beszélni 
egy Japánban született színésznőt… Ez volt az első alkalom az életemben, amikor egy modern 
előadás elárasztott gyengédséggel, szomorúsággal és megmagyarázhatatlan érzelmekkel. 
Sumako asszony tehetségének köszönhető, hogy néhány könnycseppet ejtettem annál a résznél, 
amikor ünnepélyesen megköszöni férjének eddigi kedvességét az életben. ,  409 410

Murakami Nobuhiko pedig a következőket írta könyvében: 

Fiatal korom óta látok kitűnő teljesítményeket, de egyik sem volt olyan elképesztő, mint Nóra a 
Babaházban, amelyet az Irodalmi Társaság adott elő. Mennyire hatalmas a színésznő tehetsége, 
amelyet most a japán színpadon láthatunk, mennyire nagyszerű a jelenléte! Teljesen meg 
vagyok döbbenve.  411

Tehát gyanítható, hogy a tradicionálisan japánnak hitt és egy japán színésznőtől látott 

teljesítmény közötti – „mind vizuálisan, mind kulturálisan és színházi szempontból”  – 412

jelentős távolságot az a „természetes” játékmód hidalta át, amely Nóra szociokulturális és 

lélektani motivációinak megmutatása során a realizmus társadalmi és lélektani módjával 

ismertette meg a japán közönséget.  

Ezt segítette, hogy az Ibsen-dráma nézői külső szemlélőként figyelhették az új nő által 

megtestesített új nőt – nem véletlen, hogy a „nóraizmus” vált az énközpontú, emancipált 

nőt leíró terminussá. Ezáltal természetessé vált, hogy Sumakót eleinte Nórának tekintették, 

hiszen köztudott volt, hogy elhagyta első és második férjét is. Ugyanakkor a japán 

színházi reform következtében lassan elvárássá vált a szerep lélektani motívumainak, azok 

rendszerének érzékeltetése. Jellemző, hogy bár Otake Kōichi a nők „nevelésének” 

szempontjából tartotta fontosnak az előadást, pontosan érzékelte, hogy „Matsui Sumako 

Nórája a Babaházban az új színház előfutára, ahol a játék a tiszta belső jelentések által 

észlelhető.”  Ezeknek a belső jelentéseknek volt hatalmas szerepe Sumako következő 413

szerepénél, Magdánál is. 

 KAWAMURA Karyō, Shienjō to ningyō ni ie [A magán színház és a Babaház], Kabuki, 1911. november – 409

idézi: KANO, i.m., 194.
 A hasonló megjegyzések az európai színháztörténet ismerőjét arra emlékeztetik, amikor Lessing polgári 410

szomorújátékainak természetessége gyakorolt erős hatást a korabeli közönségre. Vö.: FISCHER-LICHTE, 
A dráma…, i.m., 337–346.

 MURAKAMI Nobuhiko, Taishō joseishi: shimin seikatsu (A Taishō kori nők története: polgári élet), 411

Rironsha, Tokió,1982, 193. – idézi: KANO, i.m., 194.
 HOLLEDGE, i.m., 30.412

 KANO, i.m., 199.413
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Egy japán színésznő az Otthonban 

A Babaház szenzációját követően, már 1912 májusában műsorra tűzték Herman 

Sudermann Otthon (Heimat) című darabját, melynek bemutatása Japánban is hasonló 

botrányt okozott, mint Európában. Shimamura Charles E.A. Winslow Magda című angol 

fordításából  készítette a japán változatot, de felhasználta a mű egy korábbi, 1909-es 414

japán fordítását is, amely az Új nő (Atarashii onna 新しい女) címet adta az akkori 

darabnak. Sudermann művének címét – akárcsak Ibsen Babaházának esetében – sok 

fordításban megváltoztatták, s a dráma a főszereplő, Magda nevével jelent meg. A Nóra 

és a Magda esetben is az eredeti cím egy-egy helyet jelöl, melyek a melegség, a család és 

a szeretet képeit implikálják, azonban mind a két esetben olyan nőket látunk, akik 

szabadulni akarnak ebből a helyzetből. Börtönnek érzik saját otthonukat, ahol nincs 

esélyük az önmegvalósításra. A darabot témája miatt – amely a nők otthoni bezártságára, 

fogságérzetére és függetlenségük hiányára fókuszál – naturalista drámának tekintették, de 

az idő-, a hely- és a cselekményegység miatt a jól megcsinált drámákkal is 

„rokonították”. ,  A korabeli japán közönség úgy vélte, hogy a Magda a Nóra egyfajta 415 416

folytatása, amely megmutatja, hogy mi történik, miután egy fiatal nő függetlenné válik. 

Míg a Nóra esetében azt a folyamatot látjuk, amely a távozáshoz vezet, addig a Magdánál 

épp a visszatérésnek lehetünk tanúi. Ez a hazatérés azonban nem boldog, hiszen a karrier 

és az otthon végig ellentétes, a párhuzamos működésre képtelen módon jelennek meg. 

A darab egyértelmű üzenetei közé tartozik, hogy csak az egyiket lehet választani (tudja 

ezt már Nóra is, akinek eszébe sem jut, hogy a családjával a háttérben valósítsa meg 

önmagát). Az anyaság kérdésének megítélésében azonban eltérő nézetek láttak 

 Az eredeti mű 1893-ban készült, míg az angol fordítás 1896-ban.414

 A darab huszonnégy óra alatt, egy helyszínen, Magda édesapjának a szalonjában játszódik.415

 A történet egy német városban játszódik, Schwartze alezredes otthonában. A konzervatív apa hozzá 416

akarja kényszeríteni lányát, Magdát, saját kiszemeltjéhez. Ő azonban visszautasítja apja „ajánlatát”, így 
tizennyolc évesen kénytelen elhagyni a szülői házat. Évekkel később tér csak vissza Berlinből (ekkor 
indul a cselekmény is), híres énekesnőként. Apját ugyan mélyen sérti lánya életmódja, de a pletykák 
elkerülése miatt hazahívja lányát. A házban azonban hamarosan feltűnik von Keller városi tanácsos, 
akiről kiderül, hogy egykor Magda szeretője volt Berlinben, s még egy közös gyermekük is van, akit 
Magda nevelt fel miután a férfi elhagyta. Azért lett énekesnő, hogy el tudja tartani a fiát. Visszatérésével 
a férfi felajánlja Magdának, hogy elveszi feleségül. A házasságot természetesen a család jóhíre érdekében 
az apa is támogatná. Magda azonban megtudva, hogy ennek feltétele a fiáról való lemondás, 
egyértelműen elutasítja az ajánlatot. Nem képes megválni a gyerekétől azok után, hogy feláldozta érte 
az életét, és nem képes ilyen áron megválni a nehezen és gondosan felépített karrierjétől és 
szabadságától sem. Miután elzavarja Kellert a háztól, a darab Magda és apja veszekedésével zárul, 
melynek során az alezredes pisztollyal fenyegeti meg lányát, hogy menjen hozzá Kellerhez, majd 
túlzott izgalmi állapota miatt agyvérzést kap és meghal.
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napvilágot a drámát illetően. Ibsent azért bírálták, mert elképzelhetetlennek tartották, 

hogy egy nő elhagyja a gyermekeit. Magda esetében épp fordított a helyzet, itt az 

anyaság mindenek felett áll. Abba még belemenne, hogy karrierjét és függetlenségét 

feladja, de az anyaságról nem mond le. 

Shimamura rendezésében még jobban kidomborította a feminizmus és az anyaság 

kérdéseit, s azáltal, hogy Magda foglalkozását „énekesnőről” „opera színésznőre” (opera 

joyū オペラ女優) változtatta, elősegítette, hogy a közönség itt is Magdával kezdje 

azonosítani Sumakót. Vagyis úgy tekintettek rá, mint aki provokálja a (színész)nőkérdést 

és lehetséges válaszokat is ad rá. Próbálja megmutatni a lehetetlent azzal, hogy egyszerre 

akar sikeres művész, szerető anya, tiszteletreméltó feleség és engedelmes leány lenni, 

ami nagyban elősegítette a hasonló problémával küzdő japán nők azonosulását Magdával 

és Sumakóval egyszerre.  417

Sumako Magdája sokkal kifinomultabb, mint Nórája, és játéka is sokkal színesebb. Egy 
divatos színésznőt testesít meg, és könnyedén kombinál két ellentmondó szempontot, 
egyrészről hogy átkozza a kötelesség súlyát és az erkölcsösséget, másrészről hogy meleg 
érzelmeket fejez ki az apja és a testvére iránt.  418

Egyértelmű, hogy az előadást még jobban körüllengte a feminizmus és a „jó feleség, 

bölcs anya” kérdése, mint a Babaházat. Látható volt az is, hogy a darab nem úgy ért 

véget, ahogyan a kor szokásos femme fatale szereplőit felvonultató drámákban 

megszokott volt, vagyis a nő nem tagozódott be a „normális” életbe, és nem is lakolt 

halállal a dráma végén, annak ellenére, hogy szembe ment az „elfogadott” társadalmi 

normákkal. Az előadást azonban nem csak ezért tiltották be az első bemutató után: 

Három okból engedélyeztük Sudermann Heimat című drámájának nyilvános színpadra 
állítását. Először is azért, mert a dráma, mivel idegen nyelvből fordították, nem valamilyen 
megszokott [darab volt], amely egy japán elméből pattant ki. Másodszor, mert az Irodalmi 
Társaság művészei mutatták be, akik a színház megreformálásán és a nemzeti tárgyú ízlés 
tökéletesítésén munkálkodtak. Így, harmadszor, a közönség is emelkedett szellemű 
emberekből állhat, akik intelligensek, jó ízléssel, és magasan fejlett kritikai érzékkel 
rendelkeznek […]. 
Amiért úgy döntöttünk, hogy betiltjuk a jövőbeni előadásokat, […] az, hogy a dráma 
szerkezete szemben áll a hagyományos japán erkölcsi gondolkodással, és 
összeegyeztethetetlen a nemzeti morális értékekkel. […] Röviden, aggódunk amiatt, hogy 
mi fog történni, ha az előadás a jövőben olyanok előtt lesz bemutatva, akik híján vannak 
a kritikai ítélőképességnek […].  419

 KANO, i.m., 203.417

 Ihara SEISEI’EN, Miyako Shinbun, 1912. május 6. – idézni: KANO, i.m., 207–208.418

 Waseda bungaku, 1912 október, 288. – idézni: KANO, i.m., 209–210. 419
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A nőkérdés szempontjából, illetve a Babaház üzenetéhez képest szinte érthetetlen, hogy 

miért hozták ezt a rendelkezést, hiszen az Otthon esetében legalább a „bölcs anya” kitétel 

megvalósulni látszik, ha a „jó feleség” szerep hiányzik is, és egy karrierjét, szabadságát 

féltő nő jelenik meg a színpadon. Nóra ellenben feleségi és anyai státuszát is feladja, 

a darabot mégsem tiltották be.  

A betiltás valódi oka inkább az egyre erősödő nacionalista propaganda, mely a nő 

szerepét a „jó feleség, bölcs anya” pozícióban jelölte meg. Ez pedig jelentősen 

támaszkodik a szülő-gyermek kapcsolatról szóló konfuciánus tanításra. A klasszikus 

konfuciánus szemléletet a hagyomány meghatározó műve így adja vissza: 
Mengsun 孟孫 megkérdezte tőlem, mi a fiúi szeretet, én pedig azt feleltem: „Nem 
lázadozni.” Fan Chi ekkor megkérdezte: „Mit jelent ez?” A mester pedig mondotta: 
„Életükben szolgáld szüleidet a szertartások szerint, halálukban temesd el őket a szertartások 
szerint és áldozz nekik a szertartások szerint.”  420

A szülőtisztelet erénye természetesen nemcsak a klasszikus forrásokon, így a Beszélgetések 

és mondásokon, hanem számos későbbi, a Song-, és Ming-kori konfuciánus szerzők 

tanításán keresztül is megjelent, akik számottevő hatást gyakoroltak a korai Edo-korra. 

Igen jelentős volt Wang Yangming 王陽明 (1472–1529) (japánosan Ō Yōmei), és 

általában véve a shingaku 心学  Nakae Tōju 中江藤樹 (1608–1648) gondolkodására 421

gyakorolt hatása. Nakae tanításában központi szerepet tölt be a szülőtisztelet, és noha az 

Edo-korban kevés követője volt, hatása épp a Meiji-korban válik jelentőssé.  422

Ha nevet akarunk adni a szülőtisztelet erénye [meg]érzésének, a „törődés” és a „tisztelet” 
[aikei 愛敬] két írásjegye elegendő. A törődés azt a lelkületet [kokoro 意] jelenti, mellyel 
[valakit] bensőségesen közel érzünk magunkhoz [shitashimu 親しむ], a tisztelet pedig 
azt, hogy a felül lévőt tiszteletben tartjuk, az alul lévőt nem kezeljük és nézzük le. A 
szülőtisztelet a ragyogó tisztaságú tükörhöz hasonló. Annak formájától és színétől függően, 
ami szemben áll vele, sok-sokféle alak váltakozik benne, de e tiszta tükör maga ugyanaz 
marad. Hasonlóképp, az apa–fiú–úr–alattvaló emberi viszonyok összekapcsolódásából ezer 
és ezer fajta jön létre, de nincs olyan, melyet át ne hatna a törődés és a tisztelet végső 
erénye.  423

 KONFUCIUSZ, „Beszélgetések és mondások” II. 5. TŐKEI Ferenc (vál., szerk., ford.), Kínai filozófia I., 420

Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, Budapest, 2005, 61.
 A shingaku a konfuciánus tanítás egyik ága, mely Wang Yangming nevéhez kötődik, aki Hzu Xinek 421

a dolgok megfigyelésére épülő, számos kritikusa szerint túlrendszerezett, túlformalizált elméletével 
szemben a belsőre, a szív-elmére helyezi a hangsúlyt.

 TAKÓ Ferenc, „Szeretetképek a japán konfuciánus hagyományban”, Magyar Filozófiai Szemle, 61/4, 183–422

204, 191.
 Nakae Tōju 中江藤樹, „Okinamondō” 翁問答 [Beszélgetések az öregemberrel]. Nakae Tōju bunshū 中江藤樹423

文集, Tokió, Yohodo, 1914, 1–190. – idézi és ford.: TAKÓ, „Szeretetképek…” i.m., 192.
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Ebben az idézetben pedig a szülő-gyermek kapcsolat mellett felsejlik egy még fontosabb 

relevancia, mely kimondatlanul is befolyásolta az előadás betiltását és tovább árnyalja 

a „japán erkölcsi gondolkodást”; az apa-fiú kapcsolat mellett megjelenik – mondhatni 

egyenlőség jel kerül a kettő közé – az úr-alattvaló viszony is. A szülő-gyermek tisztelet 

tehát, megfeleltethető az úr-alattvaló, vagyis az állam-nép köteléknek. 

You 有 mester mondotta: „Ami az embereket illeti, nagyon kevesen vannak olyanok, akik 
szülőtisztelők (xiao 孝) és testvérszeretők (ti 弟) ugyan, de a feljebbvalókkal (shang 上) 
mégis ellenkezni szeretnének. Olyan ember pedig, aki a feljebbvalókkal ellenkezni nem 
szeret, de zavargásokat (luan 亂) támasztani igen, egyáltalában nincsen. A nemes (junzi 君子) 
gondosan ügyel a dolgok alapjára (ben 本). Ha az alap áll, akkor megéled az erény (dao 道). 
Márpedig a szülők tisztelete (xiao) és a testvériesség (di) az emberség (ren 仁) alapja.  424

A kérdés összetettségét mutatja továbbá, hogy a Meiji-korban a feminista mozgalmak 

megjelenésével ehhez a viszonyrendszerhez hozzáadódik a férj-feleség alá-fölé 

rendeltsége, melynek megváltoztatását egyesek ugyanúgy a „rend” megbolygatásának 

látták. Katō Hiroyuki 加藤弘之 (1836–1916), a kor híres politikusa a Meiroku Zasshi 1875 

márciusi számában nyugati szemszögből vizsgálva már-már banális példákon keresztül 

(a nők előreengedése az ajtóban; engedélykérés, ha rá akar gyújtani egy nő jelenlétében 

stb.) mutatja be, hogy véleménye szerint, mennyire túlzó az a bánásmód, amely újabban 

megilletné a nőket. Ezek a komikusnak tűnő példák világítanak rá azonban, hogy 

mennyire mélyen érintette a hagyományos japán társadalmat a változás. Nem lenne 

szabad ugyanis összekeverni a hódolatot és a segítséget, melyet a férfiak nyújtanak a nőknek, 

mert a hódolat hatalmat ad a nők kezébe, holott a konfuciánus értékek szerint ez nem 

illeti meg őket. Ellenben a segítségnyújtás mindig is része volt ennek a morálnak, pont 

úgy, ahogyan az állam segíti az embereket, ahogyan a szülő a gyermekeket, mert 

gyengébbek. A feleség is gyenge, tehát védelemre szorul, melyet a férjnek kell megadnia, 

fejti ki Mori Arinori 森有礼 (1847–1889) szintén a Meiroku Zasshi egy korábbi 

számában. A feleknek kötelességeik vannak egymással szemben, a feleségnek 

kötelessége támogatni férjét, míg joga van védelmet követelni tőle, míg a férjnek joga 

van követelni a felesége általi támogatást és kötelessége megvédeni őt. Katō szerint, ha 

 KONFUCIUSZ, Beszélgetések és mondások I. 2. TŐKEI, i.m., 57.424
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ez a segítő, védelmező pozíció azonban nyugati mintára átalakul hódolattá, akkor a 

hierarchia felborulna, s a gyerekek a szülők, míg az emberek az állam fölé kerülnének.  425

Szintén kiemelt hangsúlyt kap a szülőtisztelet gondolta Watsuji Tetsurō 和辻哲郎 

(1889–1960) filozófusnál is a XX. század elején, ami bizonyítja, hogy milyen mélyen 

gyökerezik ez a szemlélet a japán társadalomban, s még a modern korban is 

elengedhetetlen morális érték. 

A gyermek kötelességével nem rendelkező férfi és nő egyáltalán nem létezik. 
Következésképp azt kell mondanunk, a férfi és nő közötti kapcsolat végső soron a férj–
feleség–szülő–gyermek kapcsolaton alapszik. Ez az emberek arra való képessége, hogy 
„családi” közösséget alkossanak.  426

Ezáltal Magda édesapjához való viszonyulása, sorozatos ellenszegülése, és a darab 

végén a gyermeki engedetlenség és a szülő iránti tisztelet hiánya okozta halál az, ami nem 

fért össze a japán erkölcsi normákkal. Ez a problematika pedig magában hordozta az 

állam-nép viszonyrendszerének megzavarását is, ezért az előadás további játszását a 

kormány érthető okokból nem engedélyezte. Így az előadás szövegét Shimamura 

kénytelen volt átírni, hogy továbbra is műsoron tarthassák a produkciót. Legfontosabb 

átdolgozása a dráma végén figyelhető meg. Az eredeti szöveg így zárult: 

MAGDA (felugrik, kezeit kétségbeesetten emeli fel) Ah, bár sose jöttem volna ide! 
LELKÉSZ (elutasító mozdulatot tesz, amely csendre inti) 
MAGDA (félreérti a gesztust) Hát máris elüldöztök?… Én hajszoltam őt a halálba – hát 
nem temethetem el? 
LELKÉSZ (egyszerűen és békésen) Senki nem gátolja meg abban, hogy imádkozzék a 
koporsójánál. 

(A függöny lassan leereszkedik)  427

Shimamura verziója jóval terjengősebb lett, s az előadás végén Magda egyértelműen 

megbánja minden bűnét, Isten és a lelkész színe előtt térdelve imádkozik, és meggyónja, 

hogy mindenért ő okolható:  428

MAGDA Oh, apa, apa! (zokogva omlik össze a férfi teste előtt) 
LELKÉSZ (békésen néz rá) Magda. 
MAGDA (úgy tekint rá, mintha most venné észre) 

 Vö.: KATŌ Hiroyuki, „Abuses of Equal Rights for Men and Women”, Meiroku Zasshi, Harvard University 425

Press, Cambridge, Massachusetts, 1976, 376–379, (1875 March) és MORI Aronori, „On Wives and 
Concubines”, Meiroku Zasshi, i.m., 104–105, (1874 May).

 WATSUJI Tetsurō 和辻鉄路, Fūdo 風土. Watsuji Tetsurō Zenshū VIII., Tokyo, Iwanami, 1977, 1–256, 141. 426

 Hermann SUDERMANN, Heimat. Schauspiel in vier Akten. F.G.G. SCHMIDT (ed., intr., note), D.C. Heath 427

and Co. Publishers, Boston, 1911, 109.
 POWELL, i.m., 143.428
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LELKÉSZ Nézd meg ezt. Ezt okozza egy nő, aki függetlenné és szabaddá válik… Semmi 
nincs benne az áldozatkészség szelleméből, csak a függetlenség és a szabadság… Akár az 
állatok – nem ezt mondtad magad is a társadalomról? Isten csak a szeretet és az áldozat 
szavaival szól. Magda, azt mondtad, szereted a gyermeked; miért nem becsülöd meg tehát 
apád szeretetét és törődését? Ha a gyermeked olyanná válna, amilyen most te vagy, te mit 
tennél? 
MAGDA Oh, tudom. Ne szólj többet. Nem bírom tovább. 
LELKÉSZ Ha így van, Magda, térj vissza hát a gyermeki szeretethez. Térj vissza az 
emberi szeretethez. Azt mondod, független, szabad nő vagy, de nem látod, hogy szíved 
mélyén ellentmondásos gyötrelem kínoz? Magányos vagy, nem igaz? Szeretetre éhezel, 
nem igaz? A valódi szabadságot csak a szeretet paradicsomában találhatod meg. 
MAGDA Oh… Kérem… Ne többet…  
LELKÉSZ Tekints atyádra, aki életét adta a szeretetért. Mi lesz most e családdal? Mi lesz 
anyáddal és testvéreddel? Nyugodhat-e békében az alezredes lelke? 
MAGDA Oh! (rettegő tekintettel) 
LELKÉSZ Ne hagyd, hogy atyád halála hiábavaló legyen…  
MAGDA (bűntudattól szenvedve) Az egész az én hibám. Követnem kell az utasításodat. 
LELKÉSZ Köszönöm. Akkor kérjük együtt az Úr bocsánatát. És imádkozzunk az 
alezredesért. 
MAGDA (csöndesen imádkozik) 

(A függöny lassan leereszkedik) 

A bemutató azonban elsöprő sikert aratott, s az előadás betiltása valamint átírása csak 

még jobban növelte a produkció körüli mítosz kialakulását és a Sumako páratlan 

alakításáról szóló kritikák számát. Úgy beszéltek róla, mint aki valóban meg tudja 

formálni azokat a női szerepeket, amelyeket az új színház megkíván. 

A Magda felülmúlta a lefordított szöveget, és bizonyos értelemben az eredeti művet 
[gensaku] is. A törékeny emberi érzékenység, annak színe és atmoszférája, ahogyan 
tünékeny szellemek érintkeznek — az előadás többet fejezett ki, mint az eredeti szöveg. Ez 
nem egyszerű művészet. Sumako belső ereje, az ő összetett személyisége az, ami 
kifejeződik a színpadon, az eredeti szöveget felülmúló mértékben.  429

A fenti kritika két érdekes feltételezést is magában rejt. Az első, hogy az eredeti szöveg 

alapvető fokmérője az előadás sikerének. A második, hogy mindaz, ami az előadásban 

kifejeződik, az a színésznő személyisége. Ez az állítás merőben újszerű volt a 

szigetországban, hiszen a tradicionális színjátéktípusoknál semmilyen módon nem 

jelenhetett meg az adott színész személyisége.  Itt viszont úgy látták, hogy Magda 430

karaktere egyenlő lesz a színésznőével, és Sumako teste médiummá válik, amely a szerep 

és a színész személyisége között közvetít, illetve ezt a kevert identitást mutatja meg 

 KUSAYAMA Masao, Kokumin Shinbun, 1912. május 6. – idézi: Kano, i.m., 205. 429

 A nó és a kabuki szerepeket hagyományok rögzítik, melyektől nem lehet eltérni, vagyis a szerep 430

„függetlenül és elsődlegesen létezik, az egyedi adottságokkal rendelkező színésszel szemben.” Vö.: 
KOPECSNI Péter, „A japán színház fontosabb szakkifejezéseinek kislexikona”. KOKUBU, i.m., 139–168, 
164. szerepértelmezés szócikk
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a közönségnek.  Általános véleménnyé vált, hogy a kabuki színészek onnagatái nem 431

képesek olyan kifinomult és összetett személyiségek ábrázolására, amelyeket az új 

dráma megkövetel. Erre csak „igazi” színésznők képesek. 

A Seitō hasábjain azonban, akárcsak a Babaház esetében, megoszlottak a vélemények 

az előadásról. Hasegawa Shigure szerint Magda alakja kevésbé volt radikális, mint 

Nóráé, és Sumako is fejlődött, „higgadtság és máltóság került a játékába”.  Hiratsuka 432

Raichō azonban bírálta az előadást. Hasonlóan nem érezte motiváltnak Magda tetteit, épp 

úgy, mint Nóra esetében, és kritizálta Magda kompromisszumkész viselkedését: „Nem 

tudom nézni a békéltető viselkedését az otthonával és az apjával szemben, a lelkének 

meleg harmóniáját és kompromisszumkészségét.”  Ezzel szemben Otake Kōkichi el 433

volt ragadtatva Sumako alakításától: 

Nincs más, aki ilyen hűségesen, ilyen komolyan használja a testét. […] Nagy hatással volt 
rám, meredten néztem minden kis dolgot, amelyet csinált. Technika, művészet, élet, 
munka, mindezek összekapcsolása, dicséretre méltó. Imádkozom, hogy ne kerüljön 
hátrányba és kisebbségbe a számos becsvágyó ember között, akik körülveszik, hanem 
váljék egyre nagyobbá.  434

A megoszló vélemények és kritikák ellenére a Babaház és az Otthon is felszínen tartották 

az addig elnyomott kérdéseket, amelyek a japán nők társadalomban, munkában és az 

otthonokban betöltött szerepére vonatkoztak. Magát Matsui Sumakót is foglalkoztatta 

a nők és férfiak egyenrangúságának problémája, de naplórészletéből kiderül, hogy a régi 

hagyományok feladása számára sem volt egyszerű, még úgy sem, hogy színésznőként 

sokkal több megaláztatást kellett kiállnia. 

Sokkal inkább érzek megaláztatást mint színésznői büszkeséget. Üldöztetve érzem magam. 
Vajon egy „nőnek” minden esetben kacérságot kell mutatnia? Mindig némán azzá kell-e 
válnia, amit mondanak neki? Ez régóta a japán nők szokásává, erényévé vált. Ezért nem 
tudhatjuk, hogy milyen mértékben sérül a munkánk és a művészetünk, nekünk nőknek. Bár 
már vannak, akik szóban nagyon helyesen kimondják, hogy a nők és a férfiak ugyanolyan 
emberek, továbbra is probléma adódik, ha valamilyen incidens történik és komoly vita alakul 
ki férfi és nő között, mivel a nő, még ha igaza is van, épp azért mert nő hátra kell lépnie a férfi 
javára. Miközben a nő szomorú könnyeket hullat a fölött a kérdés fölött, hogy vajon milyen 
okból kell alárendelnie magát a férfinak, még én magam sem tudok teljesen kiszabadulni ebből 
az átkozott erényből vagy szokásból […]. […] Másban rejlenek azonban a sokkal nagyobb, 

 KANO, i.m., 207.431

 HASEGAWA Shigure, „Bungei Kyōkai no Magda” [Az Irodalmi Társaság Magdája], Seitō, 1912 június, 6–432

12. – idézi: KANO, i.m., 208.
 HIRATSUKA Raichō, „Yonda Magda” [Magda olvasás], Seitō, 1912 június, 6–13. – idézi: KANO, i.m., 208.433

 OTAKE Kōkichi, „Magda ni tsuite” [Magdáról], Seitō, 1912 június, 14–16. – idézi: KANO, i.m., 208.434
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megbocsáthatatlanul nagy sérelmek. Például a művészet, melyet nők és férfiak együtt hoznak 
létre. Ha a férfi művészete áll fölül és a nők művészete pedig utána következik, akkor ez 
rendben van. Ha azonban esetleg a nők művészete kerekedik fölül, akkor sem lehet ezt a 
szokást átkozni. […] Számos alkalommal érzem úgy, hogy legalábbis bizonyos típusú férfi 
színészeknél jobb vagyok. Ha ilyenkor saját magam által megfelelőnek érzett irányba indulok, 
olyan mondatokkal szállnak szembe velem, mint hogy „ez női szemtelenség” vagy „egy nő 
véleményére hallgatni meggondolatlanság”.  435

A hétköznapokban elszenvedett negatív tapasztalati ellenére azonban mindkét előadás azt 

az egyértelmű üzenetet sugallta, hogy a nőknek szükségük van a szabadságra, még az 

otthonuk falai között is. Matsui Sumako pedig ezzel a két főszereppel megerősítette 

győzelmét a hagyományos onnagata-színjátszás felett, mint új nő az új színházban. 

Büszkének lenni színésznőként — mondhatni, soha nem éreztem ilyesmit. Csak Nyugaton 
léteztek már a korai időktől kezdve színésznők függetlenül attól, hogy mennyire összetett, 
nőközpontú darabokban tökéletesítették magukat. A japán darabokban azonban a nőket 
onnagatának nevezett férfi színészek vitték színre, így jöttek létre az úgynevezett katák . 436

Mivel ezek a katák alapvetően a kifejezésnélküliségből erényt [bitoku 美徳] kovácsoló 
japán konvencióhoz kötődő típusok, olyan darabok pedig aligha léteztek, melyekben a női 
egyéniség megjelent, hosszú évek gyakorlása révén férfiak is képesek voltak tökéletesen 
megvalósítani őket. Nem csak megvalósították, hanem férfidologgá [otokonomono 男の物] 
is tették őket. Mivel azonban a nyugati színházban számos olyan darab van, amelynek 
középpontjában a nő áll, különböző egyedi [női]személyiségjegyek jelennek meg bennük. 
Annak érdekében, hogy ezekké a nőkké váljon, az onnagatának először szét kell szakítania 
a japán lélek ezen hosszú évek alatt begyakorolt gesztusait, és amikor hosszú küzdelem 
árán kiszakad ezekből mindenféle tájak férfijaivá válik, mi pedig nagy [kár]örömet érzünk, 
mikor ezt látjuk.  437

Ezt a tézist – vagyis Sumako „győzelmét” az új színházban – Oscar Wilde Salome című 

drámájának előadása is igazolja. A darabból 1913 és 1926 között több mint huszonhét 

különböző színpadi változat készült, s a kor mindkét emblematikus alakja, Sadayakko 

és Sumako is megformálta a páduai hercegnő alakját. Előbbi már férje, Kawakami 

Otojirō halála után vállalta ezt a szerepet, „ami különbözik mind a keleti gésától, akit 

nyugaton alakított, mind a modern utazótól, akit Japánban vitt színre.”  Matsui 438

Sumako, pedig már Shimamurával közösen létrehozott társulatával aratta sikereit 

nemcsak Japánban, hanem a környező ázsiai országokban is. A két színésznő 

különböző fordításokkal dolgozott,  s óhatatlanul is egyfajta verseny alakult ki 439

 MATSUI, i.m., 109–110.435

 Meghatározott mozdulatséma.436

 MATSUI i.m., 112.437

 KANO, i.m., 219.438

 Sadyakko Matsui Shōyō fordítását használta, míg Matsui Sumako Kusuyama Masao szövegét mondta.439
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közöttük. Wilde darabjában központi szerepet tölt be a női test, az erotika és az 

ösztönök, előtérbe kerül a viszonzatlan szexuális vágy: 

A testtel való kommunikáció új lehetőséget teremt abban a világban, ahol a szavak erejüket 
vesztették, és talán megnyitja az utat a test emancipációján keresztül egy új nyelv 
születéséhez. A testnyelv előtérbe kerülése egyszersmind annak a paradigmaváltásnak 
a leképezése, mely férfi és nő között társadalmi szinten zajlik. Hiszen a nyelv, mint 
önkifejező és önmegvalósító eszköz hagyományosan férfi privilégium volt, míg a test és 
mindaz, amit rejt és hordoz – születéstől halálig – […] a nőé.   440

Japánban felmerült a probléma, hogy Salome egy igazi femme fatale, és női szereplőt 

kíván, vagy abszolút domináns viselkedése miatt inkább egy férfit dragben. Mivel a 

hétfátyoltánc a japánok számára egyenértékű volt a sztriptízzel, csak női szexussal bíró 

színész játszhatta a címszerepet. A két alakítást Osanai Kaoru hasonlította össze, s 

kritikája a szexista diskurzus kirekesztő stratégiáinak segítségével mutatott rá a különbségekre. 

Az akkor negyvenhárom éves Sadayakkót mindenekelőtt túl idősnek találta: „teste ki 

volt száradva, nem volt benne vér,”  így játékának kimerültségét is ezzel magyarázta. 441

A fiatal, huszonnyolc éves Sumakónak viszont megbocsátotta, hogy „szegényes volt 

lelkileg”, mert „teste maga volt a kéj.”  Sadayakko kabuki-jellegzetességeket 442

hordozó tánca „túlzottan japánnak” tűnt számára, ugyanis a hosszú ujjú, nehéz ruhában 

kivitelezett mozdulatok ősi szabályok alapján történő kivitelezésének (életkortól 

független) erotikája összeegyeztethetetlen volt azzal az érzékiséggel, amellyel a Wilde-

szöveg referenciális és eurocentrikus olvasata ruházza fel ezt a jelenetet. Sumako 

viszont egy olasz koreográfus, Giovanni Vittorio Rosi erotikus táncát mutatta be, és 

tógaszerű jelmeze látni engedte karjait és vállát is. (13. kép) 

Kawakami Sadayakkónak nagy szerepe volt abban, hogy a nők újra felléphessenek 

a japán színpadokon, de mint látható, egy idő után ő sem tudott túllépni a régi 

konvenciókon, s a színház ilyen irányú reformját egy új nemzedék, többek között 

Matsui Sumako vette át. Tény, hogy az út, mely a kabuki háromszáz évvel korábbi női 

táncosainak rehabilitálásával kezdődött, Sumako számára lehetővé tette, hogy 

természetesnek tartsa és eszközként használja a szexista férfi-tekintet által kifejeződő 

„kolonializáltságot”. A Botanbake, azaz Sminkecset című könyvben, mely Sumako 

 GALGÓCZI Krisztina, A századvég titokzatos tárgya – Démonikus nők a modern drámában, Kalligram, 440

Budapest, 2010, 74.
 KANO, i.m., 221.441

 KANO, i.m., 222.442
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emlékeit, novellákat és néhány róla készült fényképet tartalmaz, az utolsó fotón egy 

hosszú (nyugati) köpenyben látható, s alatta egy általa írt haiku, mely egyértelmű 

üzenetet közöl: – „Nyugati köpenyt / magamra felöltve / új nő vagyok”.  (14. kép) 443

IV.2. HANAKO – EGY JAPÁN NŐ EURÓPAI SZÍNPADON 

Hanako színészi karrierje – akárcsak Matsui Sumakoé – tudatos választás eredménye 

volt, ám esetében sokkal kisebb mértékben beszélhetünk saját maga által kreált 

önreprezentációról. Sikereit és ismertségét valójában a Kawakami-társulatot is 

támogató Loïe Fullernek köszönhette, illetve két neves művésznek, August Rodin 

(1840–1917) szobrásznak, aki több kisplasztikát készített arcáról és Mori Ōgai 森鴎外 

(1862–1922) írónak, aki novellát írt Hanako egy a szobrászművésznél töltött napjáról; 

ezáltal műveikkel mindketten legendát vontak a színésznő köré. 

[A] színészek között észrevettem egy édes kis japán lányt, akit szívesen megtettem volna 
a társulat vezető színésznőjének. De ezeknek a japánoknak a nők nem számítanak, az 
összes nagy szerepet férfiak játszották. Én mégis csak őt vettem észre. Igaz, egy 
mellékszerepet játszott, de milyen intelligenciával, milyen szórakoztató módon, mint egy 
tipegő kisegér, és képes volt hirtelen átalakítani magát egy apró mozdulattal, amely az 
összes vonását a rettegés kínjába fagyasztja. Csinos volt, törékeny, furcsa és teljesen 
kilógott honfitársai sorából. Amikor véget ért a próba, összegyűjtöttem a színészeket és a 
következőket mondtam nekik: ha velem akarnak maradni, azt kell tenniük, amit mondok. 
És ha nem teszik ezt a kis nőt a vezető színésznőjükké, ez soha nem fog sikerülni. Mivel 
pedig neve kiejthetetlen volt, akkor és ott Hanakónak neveztem el.  444

Így indult Ōta Hisa 大田ひさ sikertörténete, és így emlékszik vissza Loïe Fuller 1905-ben 

történt első találkozásukra. Mint a fenti idézetben is látható, Fuller a „kisvirág”, 

„virággyermek” jelentésű Hanako 花子 művésznevet adta neki, melyet egy novellában 

olvasott és könnyű kiejthetősége miatt nagyon megtetszett neki.  Ōta Hisa tehát már 445

munkássága kezdetén tipizálás „áldozata” lett, mivel saját neve nem csengett megfelelően, 

s Fuller egy a nyugati befogadók számára ismert és gyakori, tehát könnyen azonosítható 

névvel látta el őt. Ezzel a szimbolikus, már-már „bekebelező” gesztussal, az idegen 

ismerőssé tételével vonult be, immár Hanako néven a japán és a nyugati színháztörténetbe. 

Fuller továbbá elhatározásához híven a társulat vezető színésznőjévé tette az ekkor 37 éves 

 マント着て / われ新しき / 女かな – KANO, i.m., 135.443
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 SAWADA Suketarō 澤田助太郎, Petite Hanako ポチとアナ子, Chūnichi shubbansha 中日出版社, 1983,45.445
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nőt, így számtalan lehetőséget adva neki az európai színpadokon, ahol a közönség 

elragadtatással figyelte az idegen, az egzotikus minden egyes megnyilvánulását. 

Az európaiak és amerikaik számára első ismert életrajza a Who’s Who in Theatre című 

1922-es kiadású könyvében került bemutatásra. Eszerint Hanako 1882-ben született 

Nojuruban, s már gyerekkorában számos előadásban szerepelt Tokióban, majd a Császári 

Színház színpadán vált igazi primadonnává, később a társulat vezető színésznője lett, 

1905-től pedig különböző európai színpadokon is fellépett.  Ezek az információk 446

azonban nem fedik a valóságot.  447

Hanako valójában 1868-ban Gifuban született földművelő családban, és felnőtt 

színésznőként soha nem lépett színpadra saját hazájában, ellentétben kortársaival, 

Sadayakkóval és Matsui Sumakóval. Japánban ekkoriban bevett szokás volt, hogy a 

szegény családok örökbe adták gyermekeiket más családoknak, vagy intézményeknek. 

A fiúgyermekeket szentélyekbe küldték, míg a tehetséges lányokat gyakran a gésák világa 

fogadta be. Így volt ez Hanako esetében is, akit 1875-ben a szülők anyagi nehézségek miatt 

örökbe adtak egy zöldségtermelő családnak, mely hamarosan szintén elszegényedett. 

Mivel édesapjának köszönhetően Hanako már kisgyermekkorától részesült bizonyos 

művészi képzésben,  az anyagi nehézségekkel küzdő fogadott családja „eladta” egy utazó 448

társulatnak, ahol gyerekszerepekben lépett fel. Ezáltal a színészet és a tánc alapjait Hanako 

a társulat egy éven át tartó turnéja alatt sajátította el. Hazatérését követően lehetősége volt 

ugyan iskolába járni, de továbbra is fellépett különböző darabokban, hogy ezzel is 

támogassa fogadott családját. Nevelőanyjával azonban megromlott a kapcsolata, így 

megszökött otthonról, s önként állt maikónak 舞子, gésatanoncnak a Masuya házhoz. 1884-

ben, 16 évesen – Sadayakkóhoz hasonlóan – gésa lett, így már fiatalon megismerkedett a 

különböző előadóművészeti fortélyokkal – többek között ő is tanult nihon buyōt –, amelyek 

jelentős mértékben hozzájárultak későbbi színésznői pályafutásához.  449

A mozgalmas gyermekkort hasonló fiatalkor követte. Röviddel gésává válása után egy 

20 évvel idősebb módos építési vállalkozó, Koizmui Takejirō 小泉竹二郎 vette feleségül, 

 Who’s Who in Theatre, Pitman, London, 1922, 363–364, „Hanako, Madame Otha” szócikk.446

 Az életrajzi adatokat vö.: Nicola SAVARESE – Richard FLOWER, „A Portrait of Hanako”, Asian Theatre 447

Journal, 1988/1. 63–75.
 5 éves korától táncolt és yakumogoton 八雲琴, kéthúrú citerán tanult játszani. SAWADA Suketarō 澤田助太448

郎, Rodan to Hanako ロダンと花子, Chūnichi shubbansha 中日出版社, 1996, 20.
 Korai éveiről ld. bővebben: SAWADA Suketarō, Roden to Hanako, i.m., 19–24.449
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akivel több mint tíz évig élt viharos kapcsolatban, majd válásukat követően hozzáment egy 

Azushima 小豆島 nevű fiatalemberhez, de anyagi nehézségek miatt a férfi elhagyta őt, így 

ez a kapcsolata is válással végződött.  Ebből egyértelművé válik, hogy ő sem testesítette 450

meg a kormány által preferált „jó feleség, bölcs anya” szerepet, viszont későbbi több éves 

európai tartózkodása miatt a japán feminista mozgalomból teljesen kimaradt. 

A fiatal Hanako anyagi háttérrel és kapcsolatokkal nem rendelkezve döntött úgy, hogy 

jelentkezik egy belga kereskedő felhívására, aki japán zenében és táncban jártas embereket 

toborzott, hogy Koppenhágában egy „kiállításon” dolgozzanak. Mivel Hanako kiválóan 

megfelelt a kritériumoknak 1901-ben csatlakozott a japán csoporthoz, hogy részt vegyen az 

1902-es koppenhágai néprajzi kiállításon.  451

A dán főváros állatkertjében megrendezett néprajzi kiállításnak már több éves 

hagyományai voltak, s nemcsak itt, hanem számos más európai nagyvárosban is nagy 

népszerűségnek örvendtek a hasonló rendezvények. Az első néprajzi kiállítást 1874-ben az 

egzotikus és vadállatokkal kereskedő, a modern állatkert megteremtőjeként számon tartott 

Carl Hagenbeck (1844–1913) hívta életre.  Ő volt, aki barátja javaslatára az Észak-452

Európából rendelt 30 rénszarvas mellé egy lapp családot is kért sátraikkal, különböző 

fegyvereikkel és teljes háztartásukkal,  s feltételezte, hogy a természettudósok 453

mellett a nagyközönség számára is vonzó lehet különböző távolabbi népcsoportok 

skanzenszerű bemutatása. Az Európa különböző állatkertjeiben és panoptikumaiban 

a lappok, kalmükök, bella coola indiánok, jávaiak és számos más népcsoport 

bemutatásával, hétköznapi életük és lakhelyük felvonultatásával Hagenbeck 

a másság hozzáférhetőségének és hitelességének idegborzoló illúzióját úgy teremti meg, 
hogy a magas szinten megalkotott művi, imaginárius terekben elmossa, illetve megtagadja 
a fennálló távolságokat, miközben a szemlélő számára mindvégig fenntartja a biztonság 
tudatát.   454

 SAWADA Suketarō, Rodan to Hanako, i.m., 26–28.450

 Stanca SCHOLZ-CIONCA, „Japanesque Shows for Western Markets: Loïe Fuller and Japanese Theatre 451

Tours Through Europe (1900-08)”, Journal of Global Theatre History, I/1. (2016) 46–61, 54. 
 Vö.: Nigel ROTHFELS, Savages and Beasts – The Birth of the Modern Zoo, The Johns Hopkins University 452

Press, Baltimore&London, 2002, 8–9.
 ROTHFELS, i.m., 82.453

 Angelika JACOBS, „A »vadon« mint a nyugati civilizáció vágyott tere. Az egzotizmus kritikájáról Peter 454

Altenberg Ashantee és Robert Müller Trópusok című művében”. CSÚRI Károly – MIHÁLY Csilla – SZABÓ 
Judit (szerk.), Határátlépések, Gondolat, Budapest, 2009, 241–260, 242.
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Vagyis az embereket hasonló körülmények között mutatták be, mint az állatkertek 

egzotikus vadállatait – így legtöbb esetben a helyszín is adott volt, s a kiállításokat a városi 

állatkertekben rendezték meg. Ez önmagában a látvány és a vágyott másság megismerése 

miatt is csábító volt, nem beszélve arról, hogy ezek a találkozások veszélytelenné és 

ellenőrizhetővé váltak a néprajzi kiállításokon. 

Az eredeti környezetből kiragadott autentikus hétköznapi élet bemutatása, mely a 

„Másikat tudományos megfigyelés tárgyává tette” , a közönség „szórakoztatása” 455

érdekében azonban rövid időn belül elkezdett programszerű „látványdarabokat” kínálni. Az 

események színházszerűségére bizonyíték, hogy idővel a különböző táncok, rituálék, 

speciális képességek bemutatása jelenetek sorává, majd ismétlődő előadásokká változott. 

Ezáltal az „előadók” már nemcsak mint idegen emberek jelentek meg, hanem az ismétlődő 

szerepfelvételnek köszönhetően egyfajta színészi funkciót is betöltöttek. „»[T]örténeti 

kosztümökben bemutatott cirkuszszámokként« egymásba mosták az állatkert és a cirkusz, 

az etnográfiai kiállítás és a színházi előadások határait.”  456

1902 nyarán a koppenhágai állatkert Japán kiállítást tartott, ahol egy komplett falut 

építettek fel annak érdekében, hogy szórakoztassák a dán közönséget. A falu lakóinak „élő 

oktatási tárgyként feladatuk volt a közönség kíváncsiságának kielégítése a japán emberek 

életmódját, nyelvét, szokásait, megjelenését stb. illetően,” valamint az ősi Japán 

bemutatása.  Alapvetően elmondható, hogy a kiállított emberek kilétéről, életéről, valódi 457

foglalkozásáról alig maradt fenn dokumentáció – ezekre az információkra a közönség nem 

volt kíváncsi. Ellenben bizonyított tény, hogy az ázsiaiak, főként a kínai és a japán csoportok 

jobb megítélésnek örvendtek, „kulturált emberekként” utaltak rájuk, „falvakban lakhattak” és 

szerződéssel valamint fizetéssel rendelkeztek, szemben afrikai és ausztrál társaikkal, akiket 

alacsonyabb rangúaknak tekintettek, s egyes esetekben akár ketrecben is tartottak.  458

A nők megjelenítése – szexualitásuk miatt – különösen fontos részét képezte minden 

rendezvénynek, lényegében a siker egyik kulcsának tartották őket. Jellemzően két 

kategóriában vonultak fel: „anya gyermekével” és „táncosnő”. Míg előbbi a hagyományos 

 Erika FISCHER-LICHTE, „A Másik teste – a Másik tekintete. Exhibicionizmus, látnivágyás és voyeurizmus 455

a 19. és 20. század fordulóján”. CSÚRI (et.al), i.m., 216–240, 220.
 JACOBS, i.m., 244.456

 Rikke ANDREASSEN, Human Exhibitions – Race Gender and Sexuality in Ethnic Displays, Ashgate 457

Publishing Limited, Burlington, 2015, 24, 62.
 ANDREASSEN, i.m., 29.458
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nőképet erősítette, addig a táncosnő a egzotikus, izgalmas, rendkívül nagy szexuális 

kisugárzással rendelkező keleti nő sztereotípiáját kínálta a nézőknek. A legtöbb újságcikk 

is kiemelt szerepet tulajdonított a különböző nők külső jegyeinek érzékletes bemutatására, 

s ezekben a kelet-ázsiai nőket szinte minden esetben szépséges babákhoz hasonlították,  459

vagyis egyértelmű maszkulin tárgyiasításnak voltak kitéve. Így az 1902-ben megrendezett 

japán kiállításnak is követnie kellett a korábbi évek sémáját, s a szervezők gésákat 

„rendeltek”, mely szerep betöltésére Hanako, már csak korábbi foglalkozását tekintve is, 

kiválóan megfelelt.

IV.2.A. Hanako, a kreáció 

Hanako jelentéktelen előadóként érkezett Koppenhágába, ahol feltételezhetően különböző 

táncokat mutatott be a japán kiállításon.  Két hónapos szereplése után azonban nem tért 460

vissza Japánba, hanem Antwerpenben dolgozott egy japán étteremben felszolgálóként, 

majd innen indult útnak egy 16 fős társulattal 1904-ben egy düsseldorfi kiállításra, 

feltételezhetően a Nemzetközi Művészeti, Művészettörténeti és Nagy Kertépítészeti 

Kiállításra (Internationale Kunstausstellung, Kunsthistorische Ausstellung und Grosse 

Gartenbau-Ausstellung), ahol különböző táncokat és jeleneteket adtak elő a közönségnek. 

Ezt követően utaztak Londonba, hogy a Savoy Theatre-ben is szerepeljenek, s itt fedezte 

fel őket Fuller.  Hanako azonban nem egyszerűen jutott el idáig, ezért fontos 461

megvizsgálnunk és értelmeznünk az utat, melyet Európában bejárt. Miután Fuller 

Londonban látta a japán társulatot és felkarolta azt, első intézkedése volt, hogy új 

producert szerzett nekik, akinek köszönhetően Koppenhágába mentek vendégszerepelni. 

Fuller itt látta először a teljes társulatot, köztük Hanakót is egy próbán, s a törékeny 

színésznő játéka – mint a fenti idézetből is kitűnik – teljesen lenyűgözte őt. Igyekezett 

azonnal kiemelkedő szerepet biztosítani neki, a társulat azonban ellene volt Fuller Hanakót 

érintő intézkedéseinek, mivel csupán mellékszerepek eljátszására szerződtették, így 

„bosszúból” szinte azonnal elkezdtek egy másik darabot próbálni. Ennek ellenére, miután 

Fuller azt is látta, hogyan tud Hanako haláljelenetet rögtönözni, nem érdekelte, milyen 

 ANDREASSEN, i.m., 119–121, 131–132.459

 SAWADA Suketarō, Rodan to Hanako, i.m., 28.460

 SAWADA Suketarō, Rodan to Hanako, i.m., 34.461
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előadást akar éppen színre vinni a társulat, minden darab befejezését átírta, hogy Hanako 

halálával érjen véget.  462

[E]gy ijedt gyermek apró mozdulataival… sóhajokkal, egy sebesült madár sírásával 
összegömbölyödött, semmit sem engedve a már gyenge testen, amely elvész a hatalmas, 
súlyosan hímzett japán kosztümbe csomagolva. Alakja mozdulatlanná vált, mintha 
megkövült volna és csak szemei őrizték meg az élet jeleit. Halk zokogás rázta, sírt, majd 
következett a lefekvés és egy sóhaj. Ezután mintha valami eltört volna, feje a vállára esett, 
mialatt tágra nyílt szemeivel mintha a halált bámulta volna, amely elragadja őt. Magával 
ragadó volt.  463

Hanako hatalmas sikereket ért el ezzel a jelenettel, s a társulat megengedhette magának, 

hogy megduplázza előadásai számát. A kilenc hónapos turnén Koppenhágát követően 

Finnországba utaztak, ahol különös szimpátiát váltottak ki a nézőkből, melyhez az egyre 

élesedő orosz–japán konfliktus közepette hozzájárult a finnek ellenszenve az Orosz 

Birodalom iránt.  London után Párizsban is szerepeltek Fuller színházában, ahol az öt 464

évvel korábbi párizsi világkiállításon Sadayakko is látható volt A gésa és a lovagban. 

„Minden párizsi látta Hanakót. Előadása pedig kielégítette a közönség »morbid 

szenzációéhségét«”.  A „tükör előtt térdelve csacsogott, s vitte fel arcára a sminket, míg 465

féltékeny szeretője megállt mögötte, s megfojtotta egy sállal.”  466

René Chéruy, Rodin titkára mesélte el egyszer Fullernek, milyen nagy hatással volt rá 

Hanako haláljelenete, s bár annak ellenére, hogy nem értette az előadás nyelvét, így is 

érthető és élvezhető volt számára a történet. 

Kilenc hónap elteltével, egy marseille-i fellépést követően a társulat feloszlott, s a 

színészek egy része hazahajózott Japánba, mások, köztük Hanako is, önálló karrier 

megvalósítására törekedet. Fuller egy évvel később kapott tőle levelet, melyből kiderült, 

hogy Hanakót egy kétes impresszárió Antwerpenbe csábította, ahol egy olcsó 

koncertteremben lépett fel matrózok és a helyi állandó vendégek előtt. A lehetetlen 

helyzetből való szabaduláshoz Fuller segítségét kérte, aki titkárát, Yoshikawa Kaorut 

küldte Hollandiába.  A fiatalember, aki később Hanako harmadik férje lett, szó szerint 467

 SAVARESE – FLOWER, i.m., 66.462

 FULLER, i.m., 209–210.463

 FULLER, i.m., 210–213.464

 SAVARESE – FLOWER, i.m., 67.465

 Donald KEENE, Landscapes and Portraits – Appreciations of Japanese Culture, Secker&Warburg, 466

London, 1972, 251.
 Nicola SAVARESE, Eurasian Theatre – Drama and Performance Between East and West from Classical 467

Antiquity to the Present, Routledge, London&New York, 2010, 378.
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kimenekítette a tejesen nincstelenné vált színésznőt Antwerpenből és Párizsba vitte.  468

„Párizsban az egyik legtehetségesebb japán művész menedzsereként találtam magam, de 

fájdalom, társulat nélkül. Zavarban voltam, hogy mit csináljak vele és mit tegyek egy 

kedves, édes kis japán babáért.”  469

Végül Fuller kapcsolatainak köszönhetően egy színházi menedzser lehetőséget kínált 

Hanakónak másik három japán színésszel egyetemben, azzal a kitétellel, hogy Fuller 

garanciát vállal sikerességükért, előadásaik pedig könnyen érthetők lesznek azok számára 

is, akik nem tudnak japánul. Ismerve Hanako korábbi előadásait és sikereit, Fuller új 

dologban volt kénytelen kipróbálni magát: megírta a japán színésznőnek az első előadását, 

mely valahol a pantomim és a melodráma között helyezkedett el, s a Galatea! címet kapta. 

A darab természetesen a görög mitológiából ismert Pygmalion történethez kapcsolódott, de 

megidézte a Kawakami-társulatnak a Jingorō, egy komoly szobrász című előadását is.  470

Fuller ezzel az első alkotásával rájátszott a „japán baba” tematikára azáltal, hogy 

Hanakónak konkrétan egy megfaragott, majd életre kelő szobor szerepét adta, valamint 

megidézte a párizsi közönségnek már ismerős Jingorōt és ezzel Sadayakkót, aki szintén 

látványos haláljeleneteivel kápráztatta el a közönséget, továbbá reflektált a néprajzi 

kiállítások sztereotípiákat felvonultató, „porcelánbabákat” idéző cikkeire is. Vagyis 

nemcsak Hanako pozícióját jelölte ki egyértelműen, hanem a közönség elváráshorizontját 

is jelentősen befolyásolta. Ezt a produkciók követték A mártír és az Egy yoshiwarai 

dráma című darabok. Előbbivel nyitották meg a Fuller színházától nem messze álló 

Théâtre Moderne-t, s az előadásnak olyan nagy sikere volt, hogy harmincszor játszották 

egyhuzamban, továbbá ez a két előadás vált Hanako repertoárjának főpillérévé is a 

következő években.  471

Mindent feltettem Hanakóra, a társára és egy fiatal japán színészre. Nem szegték kedvemet. 
Mentem és kerestem [még] egy másik színészt. Egy közvetítőnek köszönhetően találtam 
egyet Londonban. Aztán próbáltam kitalálni egy darabot, amelyben négy karakter van, két 
fő- és két mellékszereplő. Erőfeszítéseim eredményeként született meg A mártír. […] És 
a négyes nyitotta meg a Théâtre Moderne-t a Bulevard des Italiens-on. Az előadást 
harmincszor játszották a tíz helyett, amiben eredetileg megállapodtunk.  472

 FULLER, i.m., 213–214.468

 FULLER, i.m., 214.469

 SCHOLZ-CIONCA, i.m., 54. Ld. bővebben: III.1.470

 KEENE, Landscape and portraits, i.m., 252.471

 SAVARESE – FLOWER, i.m., 67.472
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Ez az előadás pedig meghozta a valódi és tartós sikereket Hanakónak. Járt többek között 

Angliában, Dániában, Finnországban, Hollandiában, Franciaországban, majd eljutott 

Svédországba, Oroszországba, Törökországba, Németországba, Olaszországba, 

Lengyelországba, az Osztrák–Magyar Monarchiába és kétszer az Egyesült Államokba 

is.  Fuller, látva az események alakulását és az újabb és újabb felkéréseket, fellépési 473

lehetőségeket, újabb Loi-Fu szignóval ellátott darabokat írt a már meglévő kettőhöz 

a repertoár bővítése céljából. Így született meg A japán baba, A kis japán lány, A japán 

Ophelia, A politikai kém és az Egy japán teaház, melyek természetesen – a közönség 

hatalmas elragadtatására – egytől egyig Hanako halálával végződtek:  474

múlt szombat este fél nyolckor Párizs legjobb közönsége szenzációs előadáson vett részt. 
Madame Hanako úgy lett öngyilkos, hogy kibelezte magát. De öngyilkosság volt. Hanako – 
Sadayakko egyik vetélytársa – egy apró japán tehetség, kecses formával, eleven szemekkel, 
lázadó orral, macskaszerű mozgással. A komédia, amelyben Hanako számtalan variációban 
mutatta be tehetségét mint pimasz, kacér nő, pantomimszínész, táncos – tragédiába fordult, 
amikor Ossudé (a hősnő) a komor bánat áldozata, hirtelen megváltoztatja viselkedését: tőrt 
ragad és húsába döfi, szeme megremeg, orrcimpája kitágul, arca elsápad és a vér szétterjed 
fehér tunikáján. Ezután a földre zuhant és meghalt. Majdnem…túl valóságos volt, legalábbis 
a közönség azon tagjainak, akiknek túl gyenge az idegzetük ahhoz, hogy elviseljék az ilyen 
előadást.  475

Épp úgy, mint Sadayakkónál, Hanako esetében is a haláljelenet vált központi kérdéssé 

előadásaiban, a legtöbb kritika erről írt érzékletes beszámolókat. Izgalmas a vér használata 

a színpadon, amely valójában a naturalista színház sajátja volt ebben az időszakban, az 

előadás azonban a nagyobb siker érdekében ilyen elemeket is belekevert a stilizált 

játékmódba. 

A kis társulat 1907-ben járt először az Egyesült Államokban, ahol a fényes európai 

sikerek ellenére vegyes fogadtatásban volt része. A Des Moines Register november 3-i 

számában egyenesen majmokhoz hasonlították a színészeket: 

Ilyen arcokat eddig csak a keleti legyezőkön, vázákon és paravánokon láttam, és arra 
emlékeztettek, mintha egy rémálom szereplői lennének; de soha eddig nem láttam őket 
megelevenedni. Hanako, a társulat főszereplő tragikája, aki ellenállhatatlanul bájosnak van 
szánva; mégis, nem lehetne ennél idétlenebb, hacsak törpe méretét normálisra nem 
növeljük… Ügyetlenül táncol gólyalábain, és esetlenül vidám a bohóckodásban, amely őt is 
és másik három társát elaggott, mégis agyafúrt majmokká teszi a ketrecben.  476

 James R. BRANDON, „On Little Hanako”, Asian Theatre Journal, 1988/1, 92–100, 92.473

 SCHOLZ-CIONCA, i.m., 54.474

 SAVARESE – FLOWER, i.m., 68.475

 KEENE, Landscape and portraits, i.m., 253.476
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Hanako haláljelenetéről pedig a következő leírást adták: 

A színésznő egy preparált kést használ, a penge vissza tud húzódni a markolatba, és ezzel 
egy időben vörös folyadékot bocsát ki, tehát annak a hátborzongató látványnak az illúzióját 
teremti meg, ahogyan egy penge lassan, hat inch mélyen a testbe fúródik és vér terjed szét 
a seb körül a színésznő fehér ruháján.  477

A kudarc azonban nem volt számottevő, Európában szinte mindenki Hanako „lábai előtt 

hevert”, s a magyar sajtó is elismerően nyilatkozott a színésznő fellépéséről, mikor 1908-

ban először járt Budapesten: 

Egy harmincöt percig tartó japán szindarabot [sic!] játszott el Hanako. „Otake” a cime [sic!] 
és kétségtelenül európai használatra szánt extraktuma ama japán drámák egyikének, 
amelyeknek eljátszása odahaza Tokioban [sic!] vagy Nagasakiban hat-hét óráig tart. Igy 
[sic!] harminc perce Vaudeville, az utolsó öt perce véres tragédia, hogy Hanako valóban 
terjedelmes művészi skálájával kápráztathasson. […] Nem neki való miliőben, 
varietészámok zaja között mutatkozott be Hanako, mégis erős hangulatot parancsolt a 
csillogó fehér házban és megkacagtatta, megindította a budapestieket is. Igen nagy 
volt a sikere, nagyon sokszor a lámpák elé tapsolták és az egész produkció, partnereinek 
játéka is, nagyon érdekelte a közönséget.  478

Az Erényi Nándor (1879–1937) színikritikus  által jegyzett cikk láthatólag rendelkezik 479

valamiféle háttérműveltséggel a japán színházról, például a kabuki vagy nó előadások 

valódi időtartamáról, így egyértelmű számára, hogy az előadás „európai használatra” 

készült, hogy minél inkább elkápráztassa a közönséget. Téved azonban abban, hogy valódi 

japán darabról lenne szó. A fellépés a Budapesti Orfeum színpadán zajlott, így nem 

meglepő, hogy varieté számok közé ékelték be, de az első harminc perc leírása alapján ide 

is tartozik ez a kis darab, ahol egy szobalány úrnője pipereasztalánál cicomázza magát, 

„ügyesen, kedvesen, gyorsan, mint egy kis mókus, vagy inkább mint egy mulatságos kis 

majom […].”  E kifejezésekhez azonban, melyek egy korunkban alig elképzelhető, 480

durva, sértő és modortalan kritikában fordulhatnának elő, hozzáteszi, hogy mindez 

mennyire szép és szórakoztató volt, s Hanako előadásában nem volt semmi művi, s az 

egész darabot lezáró véletlen gyilkosság szinte katartikus élményt okozott a nézőknek. 

A halál megjelenítése a színpadon minden korszakban problematikus, „hiszen a halál 

mint történés, a meghalás mint esemény mindig is kívül maradt a színpadi illúzió 

 Uo.477

 „Színház és művészet – Hanako”, Pesti Napló, 1908. május 5.478

 Erényi Nándor 1903 és 1914 között dolgozott a Pesti Napló, a Világ, és a Budapesti Hirlap 479

színikritikusaként. Továbbá 1911-től haláláig a Magyar Színpad című műsorújságot szerkesztője volt. Az 
eredeti monogram megfejtésért Koósz Istvánnak tartozom köszönettel.

 „Színház és művészet – Hanako”, Pesti Napló, 1908. május 5.480
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keretein.”  Ez az egyetlen dolog, amelyet a néző – hiába a hitetlenség szándékos 481

felfüggesztése – soha nem fog elhinni. A színház így különösen nehéz helyzetbe került 

a naturalista-realista színjátszás kibontakozásával, hiszen természetéből adódóan a színpadi 

halál tökéletes megteremtésére, illúziójára törekedtek.  A kor európai „sztárjai” e 482

tekintetben Sarah Bernhardt és Eleonora Duse voltak, akik orvosi pontossággal színre vitt 

haláljeleneteikkel kápráztatták el a közönséget. Sikerük főként abban állt, hogy az egyes 

betegségeket megszabadították a hozzájuk tapadó mítoszoktól, elvárt és tanult színpadi 

megjelenítésüktől, s előadásaikban csupán mint pusztító bakteriális kórok jelentek meg.  483

Vagyis egy újfajta, a tanult formákon túli megjelenítésre törekedtek, mely mentes 

a teátrális sablonoktól. Ez a látszólagos mentesség és az Emile Varhaeren által emlegetett 

„realisme extrême” nyerte el a közönség tetszését Sadayakko, majd később Hanako 

haláljeleneteinek estében is. Utóbbi például egy orosz kritikust oly mértékben lenyűgözött, 

hogy állítása szerint színésznőiknek tanulniuk kellene a színpadi halált a japán táncosnőtől, 

hogy „hogyan maradjanak hűek az élethez, de ugyanakkor tiszteljék a művészi arányokat; 

hogyan mutassanak be egy tökéletesen hiteles képet a legapróbb részletekig, anélkül, hogy 

belecsúsznának a realizmus művészietlen rútságába.”  484

Hanako és Sadayakko haláljeleneteinek aprólékos leírása magyar vonatkozásban 

azonban eszünkbe juttathatja Solymossy Elek „sablon módszerét”, melyről 1896-ban írt 

A színészet tanítása. Egy új tanítási mód vázlata című tankönyvében. 

A sablonmódszer a színészmesterség elsajátításának olyan gyakorlati metódusa, amelynek 
legfontosabb célja a színész önállóságának és kreativitásának fejlesztése, és amelyet 
rendszerezett tanulással és gyakorlással lehet elsajátítani. A sablon a színészi játék 
alapeleme, olyan atom, amely a szerep egy részletéhez (vagy egy konkrét érzelemhez) 
kapcsolható gesztust, mozgássort, a beszédhang adekvát minőségeit foglalja magában.  485

A hangsúly tehát egyértelműen különböző mozdulatsorok egymáshoz kapcsolásán van, s 

a halál ábrázolásához is nagyon pontos és plasztikus leírást ad a szerző.  Mint ahogy 486

 P. MÜLLER Péter, Test és teatralitás, Balassi Kiadó, Budapest, 2009, 198.481

 Vö.: Uo. 197–199.482

 Vö.: Meredith CONTI, Playing Sick: Performances of Illness in the Age of Victorian Medicine, Routledge, 483

New York, 2018. Főként: Foreign Invaders: The Transatlantic Consumptives of Sarah Bernhardt and 
Eleonora Duse című fejezet.

 L. M. VASILEVSKI, „Guest Performance of Hanako”, Ezegodnik imperatorskich teatrov, St Petersburg, 484

2010. – idézi: SCHOLZ-CIONCA, i.m., 56.
 ROSNER Krisztina, „Színészképzési módszerek a századforduló évtizedeiben”. P. MÜLLER Péter 485

(szerk.), A modern színház születése, Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2004, 249–
266, 257.

 Vö.: ROSNER, i.m., 259.486
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Rosner Krisztina rámutat, a módszer nem áll messze Mejerhold biomechanikai elméletétől, 

amely szintén a test és a mozdulatok elsőbbségét hangsúlyozza. Ezek helyes elsajátítása és 

bemutatása eredményezi az adott állapot átélését.  (Szemben Sztanyiszlavszkij, magyar 487

viszonylatban pedig Egressy Gábor és Paulay Ede módszerével.) Nem véltelen, hogy az 

orosz színházcsináló elméletének egyik kiindulópontja a Kawakami-társulat előadása 

és Sadayakko játéka, illetve haláljelenete volt, amelyet 1902-ben látott. Lenyűgözte az 

a mozdulatsor, avagy sablon, amelyet a színésznő bemutatott. „[D]emonstrálta mit 

jelent a valódi stilizáció a színpadon: a képesség ahogy takarékosan bánik a gesztusokkal, 

hogy megmutassa a totális színpadi kompozíció összes szépségét.”  488

Hanako és Sadayakko haláljelenetének hol „extrém realizmusként” való emlegetése, 

illetve a sablonszerűség gyanújának felmerülése számos kérdést vet fel. Valóban betanult 

sémák bemutatásáról van szó? Annyira realisztikusak és az európaitól eltérők voltak ezek 

a halálok a színpadon, hogy fel sem merült a sablonok használata, melyet az átélés 

másodlagossága vagy hiánya miatt egyre inkább elutasítottak a XX. század elején? 

Sadayakko esetében nem merült fel hasonló kérdés – bár feltételezhető, hogy számos 

inspirációt kapott gésaként és később férje által is. Hanako haláljelenetéről azonban tudjuk 

– köszönhetően Rodin szobrainak, melyekkel Hanako arcát próbálta a halál 

megjelenítésének pillanatában megragadni– hogy egy teljes mértékben tanult technika 

bemutatásáról volt szó. 

IV.2.B. Hanako reprezentációi 

Hanako reprezentációját – mivel Európában önállóan vagy saját társulattal sosem szerepelt, 

illetve nyugati sikereit követően hazájában sem lépett színpadra – alapvetően két 

maszkulin tekintet és a hozzájuk kapcsolódó alkotások, tárgyak domináns jelenléte 

szervezi: a Rodin által megformált Halál arca kisplasztika és a Mori Ōgai által írt Hanako 

című novella. Míg az első egy fontos színpadi pillanatot, pontosabban a Halál 

„meglátásának pillanatát” kívánta megragadni Hanako játékában – s ezzel egész 

művészetét lényegében ebbe az egy momentumba sűríteni – addig a novella teljesen fiktív 

módon, de a sztereotípiáktól eltérően, egy magasabb párhuzam létrehozása érdekében 

beszél Rodin és a színésznő, az alkotó és a modell viszonyáról a történetben. Fuller 

 ROSNER, i.m., 266.487

 Edward BRAUN, Meyerhold: A Revolution in Theatre, Methuen Drama, Wallington, 1995, 40.488
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visszaemlékezései mellett, alapvetően ez a két alkotás uralja a Hanakóról szóló 

reprezentációt, így felmerülhet a kérdés, hogy ezek a markáns (maszkulin?) 

szemléletmódok mennyire befolyásolták, tárgyiasították a létét, akárcsak a koppenhágai 

néprajzi kiállítás esetében, ahol az Idegen interpretációja a legtöbb esetben téves 

képzetekhez, félreértésekhez, azaz a Másik félreismeréshez vezetett. 

Hanako, a modell 

Rodin 1906-ban találkozott Hanakóval, s látta őt fellépni a marseille-i gyarmati kiállításon, 

mely sok szempontból hasonlított a néprajzi kiállításokra és azok mechanizmusaira. 

A marseille-i gyarmati kiállítás, akárcsak a többi hasonló és nagy népszerűségnek örvendő 

rendezvény a századfordulón műfajuk szerint a világkiállítások alá tartoztak. Témájukat 

tekintve ellenben valahol a néprajzi és a világkiállítás között álltak. A már említett 

negyedik kiállításon, melyet Párizsban rendeztek 1855-ben – s már eltűnt a megnevezésből 

az „ipari” jelző, s csupán „Világkiállítás”-ként [Exposition Universelle] hirdette magát 

a rendezvény, ahol a képzőművészeti alkotások is megjelentek – a gyarmatokról is 

érkeztek kiállítók. Ez a momentum pedig utat nyitott az 1880-as évektől a kifejezetten 

gyarmati kiállítások megjelenésének, melyek – akár hivatalos, akár magán, nemzeti vagy 

nemzetközi formában – az adott gyarmatok tudományos–kulturális vívmányai mellett, 

szinte mindig az őslakos emberek életét mutatták be. A nagymértékű gyarmatosítással az új 

területek birtokbavétele (leigázása) ugyanis új – geopolitikai, gazdasági vagy épp 

tudományos – kontextusokat nyújtott, s ezzel a korábban titokzatosnak számító 

„vadakat” „a társadalom egyes részeinek viszonylag hozzáférhető tárgyává alakította.”   489

Mivel a Nyugat elvitatva tőlük civilizált emberi természetüket, felhatalmazva érezte magát, 

hogy „háziasítsa”, vagy épp „megszelídítse” őket. Vagyis egy teljesen tudatos „mise en 

scéne segítette a Nyugat kolonializáló cselekedeteinek legitimációját.”  490

Míg tehát a világkiállítások a századfordulóhoz közeledve egyre inkább a 

tömegszórakoztatás irányába tolódtak, addig a néprajzi és gyarmati kiállítások 

főként a „bennszülöttek” bemutatására helyezték a hangsúlyt, s létjogosultságukat 

a felemelkedőben lévő két új tudományág, az antropológia és az etnológia is segítette. 

 Luis A. SÁNCHEZ-GÓMEZ, „Human Zoos or Ethnic Shows? Essence and contingency in Living Ethnological 489

Exhibitons”, Culture&History Digital Journal, 2013/2. www.cultureandhistory.revistas.csic.es
 Vö.: Pascal BLANCHARD – Nicolas BANCEL – Sandrine LEMAIRE, „From human zoos to colonial 490

apotheoses: the era of exhibiting the Other”, www.ces.uc.pt
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Paradox módon az egyre élénkülő tudományos megismerés ellenére a távolság még inkább 

nőtt a saját és az idegen között. Míg az átlag európaiak megfigyelése „szinte kizárólag 

a hitetlenkedő és ostoba csodálkozásra, a szenzációéhségre és a kissé leereszkedő 

kíváncsiságra korlátozódott”,  addig a nyugati nagyhatalmak koloniális törekvéseivel 491

megjelent a biológiai és társadalmi evolucionizmus, melyek lényegében a gyarmati uralmat 

is legitimálták.  492

Rodin eredetileg azért utazott a gyarmati kiállításra, hogy az I. Sisowath, kambodzsai 

király kíséretében lévő táncosok felszabadító mozgását tanulmányozza.  A kambodzsai 493

táncosok részvétele és különböző táncelőadásaik bemutatása Marseille-ben tökéletesen 

illeszkedett a gyarmati kiállítások mechanizmusába. Itt Rodin valóban tudományos és 

művészi megfigyelésnek vetette alá a táncosok testét, s több mint ötven vázlatot készített 

róluk, mozdulatokat festett, melyeket élénk, a vonalakon túlfutó színékkel töltött meg, így 

az alkotások háromdimenziós hatást értek el. (15. kép) 

[A táncosok] felébresztették bennem az antikvitást. Olyan ember vagyok, aki egész 
életét a természet tanulmányozásának szentelte, és aki állandó csodálattal fordult a régiség 
művei felé: képzelhető tehát, hogyan hatott rám ez a produkció, amely azáltal idézte fel az 
antikvitást, hogy leleplezte annak misztikumát.  494

Ez csodálatosan szép és új. Máris biztos vagyok benne, hogy ezek a hölgyek olyan 
tökéletesek, mint a régiek, akiknek szép mozdulatai bennük életre kelnek. Ez a forrása az 
érzéseknek, melyeket bennem keltenek. És, hogy őszinte legyek, a szépségük is abból fakad, 
hogy oly természetesen hajtják végre a hibátlan mozdulatokat…  495

Rodin is valamiféle ősi szépséget fedezett fel a számára idegen kultúra táncosaiban, s 

másképp, de szintén követendő példának és projekciós felületnek tekintette őket, mint 

művésztársai. 

Emellett pedig itt volt lehetősége először látni Hanako játékát, s nagy hatást gyakorolt 

rá a híres haláljelenet a Jingorōból, illetve A gésa és a lovagból, melyet a színésznő 

Fullernek köszönhetően Sadayakko repertoárjából másolt.  A szobrász a marseille-i 496

találkozás után hívta meg a színésznőt Párizsba, hogy modellt üljön neki. 

 Urs BITTERLI: „Vadak” és „civilizáltak”, Gondolat Kiadó, Budapest, 1982, 242.491

 N. KOVÁCS Tímea, Helyek, kultúrák, szövegek – A kulturális idegenség reprezentációjáról, Csokonai 492

Kiadó, Debrecen, 2007, 38–39.
 A szobrász még a párizsi Pré Catalan színházban látta előadásukat, amely teljességgel megbabonázta, így 493

követte a társulatot a gyarmati kiállításra Marseille-be is.
 „Rodin and the Cambodian Dancers” http://www.musee-rodin.fr494

 Georges BOURDON, „Rodin et les petites princessesjaunes”, Le Figaro, 1906. augusztus 2.495

 SAVARESE, i.m., 412.496
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[M]egpróbálta elkészíteni a „halál arcom” azzal a keresztbe fordult szemmel, amelyet a 
színpadon csinálok. Nehéz volt minden nap ugyanazt a kifejezést tartani. Mindenki 
figyelmeztetett, hogy a szemeim egyre viccesebbek.  497

A leírások alapján feltételezhető, hogy miközben Hanako modellt állt Rodinnek 1907-ben, 

egy niramit 睨み mutatott be, amely a kabukiban használatos mie 見得 pózok  egyike. 498

A mie, vagyis megmutatás egy nagyszabású színészi póz, mely az érzelmek feltolulását 

fejezi ki. Amellett, hogy egy tanult és szabályokhoz kötött mozdulatsor és annak 

pillanatszerű megállítása, az adott sablonok, sémák, vagy ahogyan a japánok hívják, katák 

形 bemutatása magával hozza a megfelelő érzelmeket is. (Nem véletlen tehát, hogy 

Mejerhold kitüntetett figyelmet szentelt a kabukinak.) Az egyes jelenetek dramaturgiai 

fordulópontján vagy érzelmi csúcspontján, esetleg egy fontos szövegrész elhangzása 

után a színész egy ritmikus mozdulatsor végén festői pózba merevedik. Ilyenkor testtartása 

természetellenesen megfeszített, végtagjai kifelé fordulnak, arca eltorzul, szeme keresztbe 

áll. A póz „kivágását” a tsuke つけ nevű csattogófák kettős hangja jelzi. A mie 

másodpercekig is eltarthat; ezalatt az egész színpadkép megdermed, így a látvány szinte 

„beleég” a közönség emlékezetébe, illetve lehetőséget ad a színpad festményszerű 

tanulmányozására, megcsodálására. Ezen belül a nirami annyit tesz, „ellenségesen 

méregetni”. Ilyenkor az egyik szem befelé néz, míg a másik a távolba réved. A póz az 

Ichikawa családhoz köthető, pontosabban I. Ichikawa Danjūrōhoz, aki 1693/1694-ben 

alkalmazta először.  Az egyes miék jelentését ekkor azonban még senki nem ismerte 499

Európában, sőt, azt sem tudták, hogy ez egy kabukiból átvettem elem lenne. 

Felmerül a kérdés, hogy Hanako hol és hogyan tanulta meg ezeket a technikákat, hiszen 

számára – nőként – elérhetetlen volt a kabuki-oktatásban való részvétel. Másrészt, ha 

valahol mégis sikerült elsajátítania – bizonyíték erre a Halál arca –, miért épp ezt 

alkalmazta, hiszen e póz a kabukiban nem a női szerepeket megtestesítő onnagaták, hanem 

az erős férfi karakterek sajátja.  A korabeli leírások alapján pedig szinte hihetetlennek 500

tűnik, hogy 3-5 percig is képes volt ebben a helyzetben maradni, nem beszélve a Rodinnek 

való ismétlődő pózolásról, amikor a kabuki-színészek maximum 20-30 másodpercig 

 BRANDON, i.m., 92.497

 DURÓ Győző, „Kabukiszótár”. NAKAMURA, i.m., 223–245, 236.498

 Kabuki szótár nirami szócikk. www.kabuki21.com499

 Adolphe Clarence SCOTT, The Kabuki Theatre of Japan, Dover Publications, New York, 1999, 107.500
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tartanak ki egy-egy miét.  Feltételezhető azonban, hogy – már csak a nihon buyō 501

táncokban való jártassága miatt is – több kabuki előadást látott és ismert, így könnyen 

megfigyelhette az egyes pózokat és beépíthette őket saját produkcióiba a későbbiekben. 

A halál „meglátásának” pillanatát azonban nem volt egyszerű megformálni. Mint már 

a budapesti színházkritikus is megjegyezte, „[a] test nem játszik ebben a halálküzdelemben, 

csak a feje, az arca, az ajkai, folytonos remegéssel és a szemei, amelyek megakadnak és 

bennük láthatóan megtörik a fény.”  Hanako volt az a modell, akiről Rodin a legtöbb 502

szobrot készítette, újabb és újabb munkákkal próbálta tökéletesíteni az adott pillanatot, így 

született meg az a több mint ötven különböző kisplasztika, melyek más-más anyagokból 

készültek, volt köztük agyag, bronz, de még üveg is.  Előfordult, hogy a szobrászmester 503

– szünetet is alig tartva – reggeltől estig dolgozott Hanakóval, aki valóban nagyon kitartó 

és türelmes modellnek bizonyult. Rodin titkára szerint 

Hanako nem úgy pózolt, mint más modellek. Vonásai hideg kifejezésbe, szörnyű haragba 
rendeződtek. Pillantása egy tigrisé, amely teljesen idegen a mi nyugati arckifejezéseinktől. 
Azzal az elszántsággal, amellyel a japánok a halállal néznek szembe, Hanako órákon át 
képes volt tartani ezt a kifejezést.  504

Rodin különböző munkái között volt a híres Halál arca terra cotta plasztika (16. kép), 

amelyet a művész Hanakónak ajándékozott és ma is egy tokiói magángyűjtemény része.  505

Az alkotással a rideg és borzasztó haragot akarta ábrázolni, mely a halál pillanatában 

megjelenik az arcon, s ennek elérése érdekében a szemeket több alkalommal újraformázta. 

A már-már ijesztő arckifejezés ellenére, a tény, hogy Hanakót éppen ebben a pillanatban 

örökítette meg, tovább erősítette a gyenge, törékeny japán nő képet a korszakban. 

Rodin munkássága során végig a test valódi mozzanatainak megörökítésére törekedett. 

Kivételes módon ábrázolta a női szexualitást alkotásaiban, s ezzel felszabadította a szobrászatot 

a női test tabuja alól.  A tánccal azonban csak élete utolsó évtizedeiben kezdett 506

foglalkozni, s ez is a két neves amerikai táncosnak, Loïe Fullernek és Isadora Duncannek 

köszönhető. Fuller különböző fátyoltáncainak látványa lenyűgözte Rodint, aki több 

 BRANDON, i.m., 93.501

 „Színház és művészet – Hanako”, Pesti Napló, 1908. május 5.502

 Adat a Rodin Múzeumból. www.musee-rodin.fr503

 Albert E. ELSEN – Rosalyn Frankel JAMISON, Rodin’s Art – The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald 504

Cantor Center for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, Oxford, 2003, 428.
 SUKENOBU Isao 資延勲, Maruseyu no Rodan to Hanako マルセイユのロダンと花, Bungeisha, 2001, 4.505

 Monique LAURENT, Rodin, Aquila, Budapest, 2005, 132. Szobrai közül ilyen jellegűek például: Éva 506

(1881); Írisz, az istenek hírnöke (1895); B táncmozdulat (1911 körül); Két nő ölelkezése (1908).
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alakalommal meg akarta örökíteni a jelenséget, s ennek köszönhetően váltak jó barátokká. 

1903-ban Fuller kiállítást tartott az Egyesült Államokban a National Arts Clubban és 

a Museum of Modern Artban, ahol Rodin munkáit is bemutatták. Ezen kívül több 

alkalommal ismertette meg a művészt különböző táncosokkal, így 1896-ban Párizsban egy 

jávai táncegyüttessel, 1906-ban Marseille-ben pedig a kambodzsai táncosokkal és 

Hanakóval, ezt megelőzően pedig Isadora Duncannel. 

A később jelentős sikereket elérő Isadora Duncan (1878–1927) 22 évesen érkezett az 

Egyesült Államokból Párizsba, az 1900-ban megrendezett világkiállításra. Duncan 

elmondása alapján két helyen időzött a legtöbbet: Rodin szobrász pavilonjában, és Fuller 

színházában, ahol Sadayakko lépett fel.  Mindkét élmény fordulópont volt az életében és 507

karrierjében. Fuller Duncan mentora lett, így bebocsátást nyert Rodin műtermébe is. 

Később ugyanabban az épületben, ahol a művész szobrászműhelye volt, bérelt egy 

szárnyat tánciskolája számára. Rodin gyakran nézte a tanulókat – vagyis ebben az esetben 

is a maszkulin tekintetnek kitett női testekről beszélhetünk – és lenyűgözte őt mozgásuk, 

amely művészetét is a tánc tanulmányozása felé fordította. 

Rodin több alkalommal készített vázlatokat, rajzokat Duncanről tánc közben, mivel 

mozdulataiban a természet ünneplését látta: 

Miss Duncan a szó legszorosabb értelmében egyesítette az életet a tánccal. A színpadon, ahol 
a természetesség oly ritka vendég, ő természetes. Művészetében a tánc fogékonnyá válik 
a vonalra, s ő maga olyan egyszerű, mint az antikvitás, amely a Szépség szinonimája. 
Megvan benne a hajlékonyság és az érzelmi telítettség – e két nagy erény, amely mintegy 
lelke a táncnak, és a kettő együtt maga a teljes, szuverén művészet.  508

A szobrász ezt a természetességet vélte felfedezni Hanako mozgásában is, így a Halál arca 

különböző verziói mellett fennmaradt a Hanako című 30,9 x 19,5 cm nagyságú ceruzarajz, 

mely meztelenül és tánc közben ábrázolja a színésznőt, s dinamikus, a képből kifutó 

vonalvezetése, valamint a jobb kar kettős ábrázolása hasonló háromdimenziós hatást ér el, 

mint a kambodzsai táncosok esetében. (17. kép) 

 SAVARESE, i.m., 70.507

 Maurice LEVER, Isadora Duncan, Európa, Budapest, 2003, 115.508
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Hanako, a (hős)nő 

A ceruzarajz megvalósulásának körülményei nem ismertek. Az egyetlen – hitelesnek 

semmiképpen sem nevezhető – forrás Mori Ōgai 1910-ben megjelent Hanako című 

novellája, mely ezt a történetet dolgozza fel, s már maga a tény, hogy Mori foglalkozott 

ezzel a témával, jelentős mértékben árnyalja Hanako képét, és ezen keresztül Japán 

megítélését is. 

Mori Ōgai tagja volt a Yamagata Aritomo 山縣有朋 (1838–1922) szervezte Tokiwakai 常

磐会 irodalmi és kulturális körnek, mely megpróbálta úgy átértelmezni Japán kulturális 

hagyományát, hogy ahhoz több „férfiasság” rendelődjön, s a nyugati tekintet által rájuk 

erőltetett „meghódítandó nő” kép megváltozzon.  509

A XIX. század végi, XX. század eleji irodalomban Japánt a legtöbb esetben „nőalakba” 

kényszerítették. Mori Ōgai műveiben ez a gender szempontú azonosítás azonban 

megfordul, s német vonatkozású műveiben – köztük első elbeszélésében, A táncosnőben is 

– Európa női alakban jelenik meg a hímnemű Japánnal szemben. Az tehát, hogy a Japán 

gender Mori esetében a visszájára fordul, jelentős kultúrpolitikai tartalmat hordoz, s 

leképezi az ország kormány által óhajtott pozícióját is. Vagyis ez a változtatás lehetővé 

teszi, hogy Japán kilépjen a kolonializáló tekintetből, szubjektum pozícióba, egy szintre, 

sőt felső hatalmi szintre kerüljön a nyugati nagyhatalmakkal.510

Mint arról már szó volt (III.1.), az 1900-as évekre Japán el akart távolodni a nyugati 

hatalmak által rákényszerített – és az elfogadás miatt Japán által eleinte támogatott és 

kiszolgált – kolonializált szereptől, mely az országot törékenynek, femininnek, egzotikus 

„porcelánbabának” mutatta. Helyette kolonializáló, maszkulin pozícióba kívánta helyezni 

magát, s ez a kínaiakkal és az oroszokkal vívott győztes háborúk után releváns elvárásnak 

 Ilyen jellegű törekvés volt például a Manyōshūnak 万葉集, a 759-ben keletkezett legrégebbi japán 509

versantológiának a központi kánonba emelése a Meiji-korban. Addig ugyanis ezt a szerepet a 900-as évek 
elején létrejött Kokinshū 古今集 töltötte be. A Kokinshūra, amely korábban kánon adó volt, mint túl 
művire, túl finomra, romlottra és dekadensre kezdtek gondolni, mert már a kínai kultúra befolyása alatt 
keletkezett. Ezen az alapon értékelték a két versgyűjteményt gender szempontból is: a Manyōshū 
költészetét maszkulinnak, a Kokinshūét femininnek bélyegezték. A tiszta japán kultúrát (itt főként 
költészeti hagyományát) férfiasként, természetközeliként és a néphez szólóként értékelték, míg egy idegen 
kultúra bevezetése a saját kultúra romlásához, hanyatláshoz, túlzott műviséghez és nőiességhez vezetett. 
Ezért kellett tehát újra kánonformáló pozícióba állítani a Manyōshūt a Meiji-korszakban. Takemitsu 
MORIKAWA, Japanizität aus dem Geist der euro-päischen Romantik - Der interkulturelle Vermittler Mori 
Ôgai und die Reorganisierung des japanischen „Selbstbildes” in der Weltgesellschaft um 1900, 
Transcript, Bielefeld, 2013, 86–88.

 MORIKAWA, i.m., 86.510
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tűnt. Az olyan sikeres csoportok és színésznők, mint a Kawakami-társulat és Sadayakko 

vagy Hanako azonban európai fellépéseikkel éppen azokat a nyugati nézőkben élő 

sztereotípiákat erősítették, melyeket Japán le akart küzdeni a XX. század elején. Az 

előadóművészet mellett ugyanez megfigyelhető a nyugati irodalomban is, ahol Japán – 

akárcsak Belasco Madame Butterfly című emblematikus regényében – törékeny nőalakban 

jelenik meg a leigázó, megsemmisítő nyugati férfival szemben. Ezért is vált jelentőssé 

Mori Ōgai munkássága  a Meiji-korszak második felében, mivel művei igyekeztek 511

felülírni ezt a megszokást és kibillenteni, másik nézőpontba helyezni Japánt mint a Másikat. 

A nagy földrajzi felfedezésektől kezdve a Másikkal, vagyis az olyan egyénnel, illetve 

csoporttal való találkozás, amely akár vallásában, akár etnikumában eltérő volt és az esetek 

többségében a messzi tájakkal függött össze, a homogén Európa egységtudatának helyén a 

sokféleség hol izgalmas, hol rémisztő érzetét alakította ki. Európa válasza erre önnön 

elsőbbségének és felsőbbrendűségének hirdetése volt, szemben minden mással. 
[M]agát az egyedüli olyan civilizációnak vélte, amely a világban előretörő partikularitással 
szemben általános érvényű tudást és értékeket hoz létre. Az általános érvényűnek tartott 
normáktól való minden eltérést a barbárság maradványának tekintette, amely alapot nyújtott 
az Európán kívüli országok elleni erőszakos akciókra.  512

Vagyis koloniális megközelítésben – melyet a gyarmati és világkiállítások tökéletesen 

reprezentálnak – az európai szubjektum azon igyekezett, hogy a Másikat olyan 

fogalmakhoz kapcsolja (természet, nő, kolónia), melyek meghódítandó, vagy akár uralható, 

megerőszakolható és kizsákmányolható tárgyként jelennek meg.

Ez a törekvés pedig tetten érhető Mori Ōgai Hanako című novellájában is. Ugyan ebben 

a történetben látszólag megmaradnak a „hagyományos” felosztások, vagyis Japánt egy nő, 

ráadásul egy színésznő képviseli, míg Európát az elismert alkotó, a híres szobrász. Már maga 

az alapszituáció a nyugati tekintetre és a nézett, megbámult idegen, keleti testre helyezi a 

hangsúlyt, mely a lerajzolás által egyértelműen egyfajta meghódításon megy keresztül. 

 Eredeti nevén Mori Rintarō 森林太郎, költő, író, műfordító és katonaorvos. Fiatal korától tanulmányozta 511

a klasszikus kínai és német irodalmat, irodalmi munkásságára jelentős hatást gyakorolt négyéves 
németországi tartózkodása. Korai munkái és kritikai írásai központi szerepet játszottak a modern irodalom 
megjelenésében Japánban. Első regénye, A táncosnő (Maihime 舞姫), melyet már Mori Ōgai álnéven írt, 
számos „szorosan konstruált esztétikai látomással” bír, s sokban hozzájárult ahhoz, hogy Japánra 
egységes, „általános céllal mozgósított nemzetként” tekintsenek. Ld.: Christopher HILL, „Mori Ōgai’s 
Resentful Narrator: Trauma and the National Subject in »The Dancing Girl«”, Positions: East Asia 
Cultures Critique, X/2, (2002) 365–397, 365–366. 

 Jürgen OSTERHAMMEL, „Gastfreiheit und Fremdenabwehr. Interkulturelle Ambivalenz in der Frühen 512

Neuzeit”. UŐ, Furcht und Faszination. Facetten der Fremdheit, Berlin, 1997, 427. – idézi: N. Kovács, 
Helyek…, i.m., 19.
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A Mori által leírt novellában Hanakót egy orvosnak készülő japán honfitársa kíséri el 

Rodinhez, hogy segítsen a tolmácsolásban. A fiatal férfi zavarban van Hanako szerénységét 

látva, inkább vélné egyszerű szolgálóleánynak, mintsem híres színésznőnek a 16 éves 

(a valóságban Hanako már 38 éves) lányt. A történet szerint Rodin a fiatalember 

segítségével beszélgetni kezd Hanakóval, s megkéri, hadd készíthessen róla egy rajzot 

meztelenül. A lány beleegyezik ebbe, s míg a mű elkészül, a fiatalember a szomszédos 

könyvtárszobában várakozik, ahol a szobrász könyveit tanulmányozza, s egy Baudelaire 

kötetbe mélyed. A mű elkészülte után Rodin beszélget a fiúval az általa olvasottakról, s 

beismeri neki, hogy az emberi test formája valójában már nem tartogat számára 

érdekességeket. Amit viszont igazán értékelni képes, az a belső tűz, a lélek tükre. Ezt 

követően a novella terjedelmes leírást ad Hanako testéről, hogy semennyi felesleg nincs 

rajta, s milyen szépen látszanak az inak és izmok, illetve milyen erős, mert hosszú ideig 

képes egy lábon állni, miközben a másik lábát maga elé emeli.  513

A kisasszony egy rendkívül gyönyörű testtel rendelkezik. Szemernyi zsír nincs rajta. Minden 
egyes izma kidomborodik a felszínen, akárcsak egy foxterrieré. Mivel az inak feszesek és 
vastagok, az ízületek mérete megegyezik a végtagokéval. Olyan szilárd, hogy egy lábon tud 
állni, míg a másikat derékszögbe hajlítja, mint egy fa, melynek gyökerei mélyen a földbe 
nyúlnak. Ez különbözik a mediterrán típus széles vállától és ágyékától, és nem hasonlít az 
észak-európai típusra sem a széles lágyékkal, de keskeny vállakkal. Ez az erő szépsége.  514

A szerző finoman árnyalja a történetet. A novella lezárásának végén található leírás Hanako 

testéről – a férfi tekintetnek kitett női testről – egyértelműen rámutat Hanako teljességgel 

eltérő alkatára az európai nőkétől. Egy feszes, izmos, erős testet ábrázol, mely szembe 

megy a törékeny japán nő elképzeléssel. (Matsui Sumako esetében is „robosztusabb”, 

maszkulin alkata miatt gondolták alkalmasnak az európai szerepek eljátszására, vagyis 

maguk a japánok is az átlagostól és a korszak nyugati normáitól eltérő nőket találták 

„versenyképesnek” az európaival szemben.) Kiemeli viszont a szöveg, hogy ettől még 

egyáltalán nem mondható kevésbé szépnek. Vagyis a korabeli – és valljuk be, sokakban ma 

is élő – sztereotípiákkal szemben Mori Ōgai egyértelműen azt próbálja hangsúlyozni, hogy 

az eltérő nyugati és keleti szemléletmód ellenére Rodin nem tekinti Hanakót játékszernek, 

vagy épp egzotikus „babának”, aminek – mint az a fentiekből egyértelműen kiderült – 

„megteremtője”, Fuller szánta, és amiként Sadayakkót is gyakran emlegették. 

 MORI Ōgai 森鴎外, „Hanako” 花子. UŐ, Kankonroku 還魂録, Shunyōdō 種尿道, 1917, 13–17.513

 MORI, i.m., 17.514
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Jelentéktelennek tűnő rész ez a szövegben, de nagyon fontos, hogy a japán nőket egy 

szintre emeli az európai nőkkel, úgy ábrázolja mint egy másik művészt, akinek eszköz a 

teste, s akire Rodin szintén mint művész tekintett, mindenféle tárgyiasítást mellőzve. 

Holott az alap viszonyrendszer, a klasszikus férfi-nő, alkotó-megalkotott ellentétpárok 

eleinte ugyanúgy a szokásos maszkulin és elnyomó Nyugatot, illetve elnyomott és feminin 

Keletet sejtetik. A novella végére azonban úgy tűnhet, hogy a szobrász személyében nem az 

európai látta a keletit, hanem a test megformálója a szép testet. Ezzel a gesztussal pedig 

sikerült eltüntetnie a férfi-nő és kelet-nyugat oppozíciókat, mindent egy magasabb, 

művészi szintre emelve. Ez azonban természetesen csupán a novella fiktív történetére igaz. 

Kizárólag az jelenik meg, amit Mori kíván szimbolikusan láttatni Kelet és Nyugat 

találkozása kapcsán, a szövegben tehát saját vágyott Japán képe tárul az olvasó elé. Ezáltal 

viszont ő is – egy számára magasabb cél érdekében – (ki)használja Hanakót, ugyanúgy 

egy maszkulin tekintet által íródik meg/újra a történet, csak ebben az esetben a tekintet 

keleti, így újfajta perspektívát képes eredményezni. 

Egzotikumba csomagolt naturalista halál 

Miért vált Hanako ennyire sikeres művésszé, holott teljesen egyértelmű, hogy csupán 

Fuller menedzselő tevékenységének köszönhette hírnevét? Donald Keene szerint 

Sadayakko és Hanako nem a személyes bájuk miatt értek el jelentős sikereket, hanem 

csupán „furcsa melléktermékei”  voltak annak a tendenciának, amely a XX. század elején 515

hódított nyugaton. Ebben a korszakban jelennek meg az első Európa szerte ismert 

színésznők – Eleonora Duse, Sarah Bernhardt – akik szintén híresek voltak 

haláljeleneteikről, illetve olyan művészek, mint Ruth St. Denis, Loïe Fuller, Isadora 

Duncan – akik a tánc révén olyan művészetet gyakoroltak, amelyben csendben lehetett 

lenni, s ez a csönd „egyetemes megértést” kölcsönzött nekik.  Hanakót – és Sadayakkót 516

is – természetesnek és realisztikusnak látták, holott ma már tudjuk, hogy csupán a 

hagyományos kabuki plasztikus lenyomatai jelentek meg előadásaiban. Ezek a sémák 

viszont épp, hogy nem újszerűek, hanem az adott japán műfaj és játékmód évszázados 

változatlanságát hangsúlyozzák. 

 KEENE, Landscapes and Portraits…, i.m., 255.515

 Uo.516
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Tünetértékű azonban, hogy Hanako „babaszerű” létét és fulleri „megcsináltságát” maga 

Fuller, illetve Donald Keene támasztja csupán alá (majd a könnyebb elérhetőség miatt 

ezeket a nyugati forrásokat használja szinte minden további kutató is). Japán életrajzírója, 

Sawada Suketarō ugyan nem vitatja Fuller érdemeit, viszont sokkal nagyobb önállóságról 

és autonómiáról ír Hanako esetében.  Nem elhanyagolható tény, hogy önállóan döntött az 517

Európába utazás, majd a koppenhágai kiállítást követően a kontinensen maradás mellett. 

Ugyanez ismétlődött első, Fuller által támogatott társulatának felbomlása után, s a 

segítségkérés is saját választás eredménye volt (nem feltétlenül kellett volna visszatérnie 

Fullerhez, akár haza is mehetett volna). Sőt, Rodin felkérésére is pozitívan reagált – holott 

vissza is utasíthatta volna a lehetőséget (mint ahogyan Sadayakko 1900-ban időhiányra 

hivatkozva tette).  Ezekből sejthető, hogy Hanako nem csak egyszerű „báb” volt, sőt, 518

annak a helyzetnek a belátása is felbukkanhat, hogy egyedül nem tudott volna boldogulni 

(lásd az első társulat felbomlása utáni időszakot), tehát részéről akár egy tudatos 

kihasználásról, a lehetőségek kiváló megragadásáról is beszélhetünk. Ez az eshetőség, 

azonban Sawada életrajzát leszámítva tisztán sehol nem fogalmazódik meg, Hanako 

kizárólag mint Fuller és Rodin „porcelánbabája” tér vissza. Ebből kifolyólag felmerülhet 

a kérdés, hogy a színésznő karrierje és színpadi szerepei mellett nem vált-e élettörténete is 

egyfajta „nyugati leigázás” áldozatává, ahelyett, hogy egy esetleges kölcsönös kihasználás 

lehetősége kerülne előtérbe. 

Az emberek valóban azt hitték, teljes egészében értik Hanako művészetét. De miben is 

állt valójában ez a „megértés”? Fontos megjegyezni, hogy Hanako nem „valódi” japán 

drámákban játszott, hanem kizárólag a Fuller által írtakban, vagyis a közönség csupán 

japanizáló, vagyis – mint a Pesti Napló beszámolójában is tükröződik – „európaizált” 

előadásokat látott.  „A produkciók a tündöklés és a groteszk egzotikum iránti vágyat 

táplálták, keverve a modern (pszichológiai) realizmus ízletes darabkáival […].”  Ezeket 519

azonban számos alkalommal – akárcsak a Kawakami-társulat esetében – autentikusnak 

vélték. Fuller saját maga tekintett (a megismerkedésükkor 37 (!) éves) Hanakóra úgy, 

mintha egy törékeny porcelánbaba lenne, amely úgyszólván – a szó hétköznapi értelében – 

nem „játszik”, hanem amellyel játszani lehet, sikeres darabokat írni neki, beléjük 

 Vö.: SAVARESE, i.m, 379.517

 DOWNER, i.m., 173–174.518

 SCHOLZ-CIONCA, i.m., 55.519
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csempészve egy kis egzotikumot a színésznő idegensége révén. Hanako szemszögéből 

ugyanakkor természetesen nem erről van szó. Ebből az aspektusból azt látjuk, hogy valami 

olyat tudott nyújtani a közönségnek, ami valóban autentikusan a japán színházhoz 

kapcsolódik, hiszen a különböző táncok vagy a nirami olyan elemek, melyeket Japánból 

hozott magával, és amelyek – igaz, európai tálalásban, de – neki köszönhetően válnak 

„fogyaszthatóvá”, sőt „sikertermékké”. Karrierje kezdeti szakaszát vizsgálva pedig 

feltételezhető, hogy Fuller közreműködése nélkül ez nem sikerült volna neki, így ezen 

a ponton is fontos kérdés lehet, hogy mennyiben használta ki Hanako a Fuller adta 

lehetőségeket. Ezzel is magyarázható Hanako motiváltsága és folytonos törekvése, hogy 

észrevegyék. Jelmezére egy alkalommal apró izzókat varrtak, s a megfelelő dramaturgiai 

csúcsponton, mikor a színpad elsötétült, csak a világító Hanako táncát lehetett látni  – 520

szép metaforája ez annak a színésznői létmódnak, melyben Hanako az Európában 

színpadon töltött másfél évtizedben élt.  

Az I. világháború kitörése után az általános mozgósítás Németországban érte, ahonnan 

először Franciaországba, majd Angliába menekült. Londonban még 1915-ig játszott 

különböző zenés-táncos (Otake; Oya, Oya) illetve burleszk (Part of His Luggage, They All 

Love Jack) darabokban, de népszerűsége egyre csökkent. Utolsó fellépésén 1916 

januárjában egyik első korai főszerepében, a Ki Musume (A hajadon) című darabban 

láthatta a közönség, amelyben 48 évesen is hitelesen alakította a 19 éves japán szüzet.  521

Hanako ezen képességére Jevreinov, a híres orosz rendező is utalt Színház és művészet 

című könyvében, akit meglepő mértékben nyűgözött le Hanako játéka:  

Elbűvöl a művészeted, finom, bájos Hanako! Nem vagy gyönyörű és fiatal sem már, de – oh, 
mily gyönyörűnek és fiatalnak látszol, mikor szépséget és kamaszkort testesítesz meg 
a színpadon! Pici, mulatságos, imádni való Hanako! Felkérem omlatag színpadaink összes 
színésznőjét, hogy csodáljanak és tanuljanak tőled. (…) Mennyire durvának tűnik nekem 
deklamáló stílusuk összehasonlítva a tiéddel! Nem is beszélve a mimikádról és 
gesztusaidról!  522

A hasonló sikerek fényében Hanako hazatérése után szeretett volna egy új, fiatalokból álló 

társulatot szervezni, amellyel visszatérhet Európába, de végül a háború miatt csak éttermet 

sikerült nyitnia Londonban. A Dorset Streeten lévő Kogetsu egy helyiségből álló, japán 

stílusú étterem volt, amely 1922-ig üzemelt. Ekkor Hanako végleg visszatért Japánba. 

 KEENE, Landscapes and Portraits…, i.m., 253.520

 KEENE, Landscapes and Portraits…, i.m., 254–255.521

 N. N. EVREINOV, Teatr I iskusstvo, St Petersburg, XLIX, 1909. – idézi: SCHOLZ-CIONCA, i.m., 56.522
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Szülővárosában, Gifuban telepedett le az egyik testvére által üzemeltetett okiyában 置屋,  523

s teljes visszavonultságban élt 1945-ben bekövetkezett haláláig. 

Összességében Hanako azért volt különleges, mert stilizált, egyedi és táncos 

előadásaival kielégítette az egzotikumra vágyakozó közönséget. Japanizált, látványos 

produkcióival elkápráztatta, míg ellenpontozásként a naturalista haláljelenetekkel sokkolta 

a nézőket. Ez utóbbit, vagyis magát a halált, s így ennek megértését – még abban az 

esetben is, hogy reprezentációja hagyományonként kodifikált – valóban „egyetemesnek” 

tekinthetjük. A halál ugyanis nyelvtelen. Elmondható tehát, hogy Hanako az egzotikumba 

csomagolt naturalista halál bemutatásának köszönhetően vált sztárrá, s ezt éppen Rodin 

számtalan munkája bizonyítja, melyek ezt az „egyetemességet” kívánták megragadni. 

 Gésaház, ahol a hivatásos gésák és gésatanoncok élnek.523
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V. SADAYAKKO ÉS HANAKO BUDAPESTEN 

Európai körútjuk során Kawakami Sadayakko és Hanako is járt Magyarország területén, több 

magyar település mellett mindketten felléptek Budapesten is. Szereplésük alapvetően 

sikeresnek volt mondható, s számos esetben hasonló visszhangra találtak, mint más európai 

országok sajtóorgánumaiban. Emellett azonban – főként Hanako esetében – kritika is érte őket, 

mely előadásaik autentikusságát kérdőjelezte meg. Ezáltal budapesti vendégjátékaik fontos 

részét képezik recepciójuknak, lényegesen tovább árnyalják a közönségnek a produkciókról 

kialakított képét, illetve érdekes adalékokkal gazdagítják a korabeli magyar színháztörténetet is. 

V.1. JAPÁN MEGJELENÉSE A MAGYAR KÖZTUDATBAN 

Magyarország az Osztrák–Magyar Monarchia részeként politikai és kereskedelmi 

szempontból a XIX. század második felében kezdett érdeklődni Japán iránt. Az 1869-es 

hivatalos diplomáciai kapcsolatfelvételre  a magyar kormány részéről öt főt delegáltak,  524 525

köztük Xantus János földrajztudóst, aki számos értéktárggyal érkezett haza, s gyűjtéséből 

már 1871-ben kiállítást szerveztek. Valódi politikai figyelmet azonban csak 1902, vagyis az 

angol–japán szövetség megkötése után szenteltek az országnak, mivel ez a szerződés már 

sejtetni kezdte Japán nagyhatalmi sorba emelkedését, melyet végül az orosz–japán 

háborúban aratott győzelem igazolt.  526

Magyarországnak azonban a hivatalos kapcsolatfelvétel előtti időkből is voltak már 

ismeretei Japánról. Feltételezhető, hogy az első magyar utazó Ureman János volt, aki jezsuita 

hittérítőként élt Edóban 1608 és 1614 között. Japánban és más kelet-ázsiai országokban 

szerzett tapasztalatait azonban csak 1722-ben adták ki Itinerarium peregrini philosophi (Egy 

vándor filozófus útinaplója) címmel.  A XVIII. század második felétől egyre több – főként 527

földrajzi – információ ért el Magyarországra, elsősorban a keresztény misszionáriusokon, 

 A kapcsolatfelvételről és a kereskedelmi szerződésről ld. bővebben: SZERDAHELYI, „Az Osztrák–Magyar 524

Monarchia…”, i.m., 27–43.
 A japánba küldött két hajón tartózkodott Kaas Ivor publicista, Cserei Mór újságíró, Bernáth Géza és 525

Hengelmüller László diplomaták, valamint Xantus János. Vö.: TÓTH i.m., 39.
 A háborúval kapcsolatos magyar benyomásokról ld.: SZERDAHELYI G. István, „Az orosz–japán háború és 526

a magyar politikai közvélemény”. YAMAJI Masanori (szerk.), Japán-kutatás Magyarországon, ELTE 
Japanese Studies, Budapest, 1996, 33–55.; DOMA Petra, „A japán-orosz háború a magyar köztudatban”. 
TAKÓ Ferenc (szerk.), „Közel, s Távol” – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves 
konferenciájának előadásaiból, 2009–2010, Eötvös Collegium, Budapest, 2011, 143–153. 

 BÖGÖS László, „Régi századok magyarjai Vietnamban”, Ezredvég, I/6. (1991).527
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valamint a portugál és holland kereskedőkön keresztül. A XIX. századtól az ismeretterjesztés 

már a gazdasági, társadalmi és kulturális életre is kiterjedt, ilyen volt például 1869-ben 

a Budapesti Szemlében Hunfalvy János cikksorozata, mely külföldi, Japánt megjárt szakértők 

munkáinak fordításán alapultak.  A Meiji-megújulást követően pedig főként a Vasárnapi 528

Ujság írt előszeretettel Japánról a legkülönbözőbb témákban. 

1869 után Széchenyi Béla volt az első, aki hosszabb keleti expedícióra vállalkozott, ezt 

követte a Monarchia újabb hivatalos kelet-ázsiai látogatása 1890 és 1892 között, majd 

Ferenc Ferdinánd 1893-ban tett Föld körüli útja egyik állomásaként is ellátogatott Japánba. 

Természetesen mindegyik útról készültek beszámolók,  amelyek tovább növelték a magyar 529

közönség érdeklődését. Az 1889-től induló rendszeres, személyszállító hajójáratok indítása 

pedig lehetővé tette, hogy civil utasok is eljussanak a szigetekre. „Az utazás e csodaországba 

ma már a nagy expedíciók közé nem tartozik. A kinek pénze, ép egészsége van, és vértezett 

a zaklató tengeri betegség ellen, az könnyen vállalkozhatik arra.”   530

A századfordulóra az utazók egyre növekvő száma magával hozta a jelentős mennyiségű 

és népszerű cikkek, tanulmányok, úti naplók és beszámolók megjelenését is. Talán a két 

legnépszerűbb ezek közöl Bozóky Dezső (1871–1957)  Két év Keletázsiában (sic!) és 531

Baráthosi Balogh Benedek (1870–1945)  Japán, a Felkelő Nap országa című kötete. 532

A legtöbb utazó – amellett, hogy szerették volna megosztani élményeiket – kifejezetten 

alkalmasnak találta a keleti témát az egyéniség és egyediség kifejezésére. Számos amatőr 

írót, publicistát pontosan ugyanaz a vágy hajtott, mint a romantika korának alkotóit, akik 

szintén a szabadság eszményét, a miszticizmust és a szerelem újfajta világát vélték felfedezni 

„Keleten.”  533

 Vö. FARKAS Ildikó, „Japán megjelenése Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján”. FARKAS Ildikó 528

(et.al) (szerk.), Tanulmányok a magyar–japán kapcsolatok történetéből, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 
2009, 63–84, 67.

 Széchenyi útjáról szól a Gróf Széchenyi Béla keleti utazásai (1882) című mű, míg a Monarchia útjáról 529

Gáspár Ferenc hajóorvos, a trónörökös látogatásáról Reményi Ferenc sorhajóhadnagy beszámolóit, illetve 
a Vasárnapi Ujság vontkozó számait (1894. február 25. és március 4.) olvashatták az érdeklődők.

 MAJLÁTH Géza, „A japáni szigetvilágon keresztül”, Földrajzi közlemények, 1892, 171–172. – idézi: TÓTH, 530

i.m., 72.
 Dr. Bozóky Dezső sorhajóorvos, 1907–1909 között járt Kelet-Ázsiában. Élményeit részletes 531

leírásokkal, saját és vásárolt fényképekkel gazdagított kétkötetes művében jelentette meg 1911-ben. 
A témáról bővebben: DÉNES Mirjam – SEBESTYÉN Ágnes Anna, „Egy magyar utazó Japán-olvasata a 
századfordulón: Bozóky Dezső fotográfiái”. DOMA Petra – TAKÓ Ferenc (szerk.), „Közel, s Távol” V. – 
Az Eötvös Collegium Oreintalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból 2015, Eötvös Collegium, 
Budapest, 2016, 11–34.

 Baráthosi Balogh Benedek néprajzkutató 1903 és 1921 között több alkalommal járt Japánban. Másik 532

jelentős három kötetes műve az országról a Dai Nippon, mely 1906-ban jelent meg.
 STAUD Géza, Az orientalizmus a magyar romantikában, Terebess Kiadó, Budapest, 1999. terebess.hu533

157



Az eredeti benyomását keltette minden keleties munka, mert eddig még soha el nem ismételt 
színeket és keretet hozott. Legtöbbször a Keletnek éppen az ismeretlensége keltette az 
eredetiség hatását, mert minden ismeretlen, még ha hazug színekkel festik is, különösnek és 
érdekesnek tetszik előttünk.  534

Az egyre hitelesebb – néha negatív véleményt is megfogalmazó – beszámolók és 

előadások ellenére a XX. század elején a legtöbb magyar számára Japán még mindig 

„elbűvölő tündérország” volt,  mely elképzelést a világkiállítások, a hazai tárlatok és 535

a japonizmus hazai térhódítása is megerősítette. 

Általánosan elmondható, hogy a magyar közönség pozitívan reagált az újdonságokra: 

„a japánok nagyon kedvező szinben tünnek fel elöttünk, a mióta oly sietve, oly csodálatos 

ügyességgel vették át az európai civilizáció vívmányait.”  Az idézett cikk szerzője még arra 536

is kitér, hogy a kelet-ázsiai népek közül a Japán a legtiszteletreméltóbb, mivel átvették az 

európai szokásokat, s az ilyen nép „kultúrára fogékony” és „tehetséges”.  A XIX. század 537

végén a japán kormány által szorgalmazott „megfelelés” az európai országoknak tehát 

sikeresnek volt mondható magyar vonatkozásban is, ahol persze ugyanúgy megfigyelhető 

a korszakra jellemző „nyugati gőg és felsőbbrendűség”. Azért is volt elengedhetetlen Japán 

szereplése a világkiállításokon, mert az információszerzésen túl itt tudta megmutatni magát 

és növelni saját presztízsét Európa szemében. A hazai közönség számára a legelérhetőbb ezek 

közül az 1873-as bécsi világkiállítás volt, mely Japán szempontjából is jelentős eseménynek 

számított, mivel ez volt az első olyan kiállítás és nemzetközi szereplés, melyen már a Meiji-

megújulást követően vettek részt, és saját magukat reprezentálták, szemben az 1867-es 

világkiállítással, ahol még a kiállított anyagok európai diplomaták válogatásának eredményei 

voltak.  A 70 főből álló delegáció egy több mint 6000 darabos kollekcióval érkezett a 538

Monarchia fővárosába, ahol elsősorban a nyugati elvárásokhoz igazodva főként 

hagyományos textil- és kerámiaipari termékeket mutattak be. Voltak azonban ukiyo-e 

festmények, iparművészeti tárgyak, tradicionális hang- és játékszerek, valamint legyezők is, 

melyeket jelentős mennyiségben áruba is bocsátottak.  539

 Uo.534

 TÓTH, i.m., 87.535

 „A japánok”, Vasárnapi Ujság, 1904. március 6.536

 Uo.537

 DÉNES Mirjam, „A japonizmus árnyalatai – Japán kulturális és művészeti recepciója Magyarországon”. 538

DÉNES Mirjam (et.al.) (szerk.), Japonizmus a magyar művészetben, Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, 
Budapest, 2017, 111–211, 127.

 TÓTH, i.m., 165–167.539
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A rendkívül nagy népszerűségnek köszönhetően a századfordulóra egyre több japán 

témájú kiállítás nyílt Magyarország területén, melyeken az érdeklődők többek között 

a Japánt megjárt két neves gyűjtő Hopp Ferenc (1833–1919) és gróf Vay Péter (1863–

1948) műkincseit is megcsodálhatták. A művészek közül Rippl-Rónai József számított 

a japonizmus fő népszerűsítőjének, 1900-ban egy nyilvános kiállítás keretében mutatta be 

kínai és japán gyűjteményét.  Az első kifejezetten japánfametszet-kiállításokat azonban 540

csak 1908-ban, illetve 1910-ben rendezték meg a Szépművészeti Múzeumban, s ezt 

követte a korszak legjelentősebb tárlata, melyet 1911-ben az Iparművészeti Múzeumban 

tekinthettek meg az érdeklődők. Bár a rendezvény címe „tartalmazta az »iparművészeti« 

kifejezést, a kollekció képző- és iparművészeti tárgyakat egyaránt tartalmazott.”  541

Magyarországon alapvetően a nyugat-európaitól eltérő japonizmus figyelhető meg mind 

a stílus, mind a témák és a motívumok szintjén,  s a századforduló után beépül a 542

szecesszióba. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a japán művészeti hatás először angol, 

francia, valamint német művészek munkáin keresztül érkezett hazánkba. „A művészek 

többsége már kiérlelt életművek integráns részeként, más törekvésekkel összefonódva ismerte 

meg, közvetett vagy közvetlen hatása azonban mégsem tekinthető elhanyagolhatónak.”  Sőt 543

a japonizmus elterjedése után egyfajta regionális sajátosság is megfigyelhető: „[a] 

legjelentősebb eltérést a nyugati orientalizmustól a magyarság keleti származásának 

tudata idézte elő, amely a magyar közösséget erősen diszponálta a keletieskedés 

befogadására.”  Így ez a párhuzam is segíthette – az általános egzotikum iránti 544

kíváncsiság mellett – a japonizmus, illetve minden japanizáló tárgy, termék, esemény, 

irodalom  lelkes fogadtatását, többek között az első japán témájú színházi előadásokét is. 545

 GELLÉR Katalin, „Japán és a Hold között”. DÉNES Mirjam (et.al) (szerk.), Japonizmus a magyar 540

művészetben, i.m., 7–110, 23.
 DÉNES, „A japonizmus árnyalatai…”, i.m., 161.541

 Ezt a véleményt főként Gellér Katalin képviseli, míg Dénes Mirjam szerint erről csak egy részletes, 542

régiókat összehasonlító vizsgálat után lehetne beszélni. „[A]z Osztrák-Magyar Monarchia 
teljes területét többé vagy kevésbé érintenie kellett a jelenségnek, és az lenne igazán érdekes, ha ezeket 
a régiós átmeneteket lehetne szépen lekövetni. Azt, hogy a közép-európai japonizmus más volt-e a nyugat-
európai országokétól, és ha igen, akkor miben különbözött tőle, csak a teljes régió feltérképezése után 
lehetne megválaszolni.” DÉNES Mirjam, „Fel kell adni a centrum-periféria megközelítést”, Magyar 
Múzeumok, 2017.03.13. https://archiv.magyarmuzeumok.hu
 GELLÉR, i.m., 45.543

 GELLÉR, i.m., 79.544

 A legkorábbi magyar nyelvű szépirodalmi munkák Vértesi Arnold (1836–1911) A fölkelő nap országa – 545

regényes utazás Japánban (1878) és Sas Ede A felkelő nap hősei – kalandok a japán–orosz háborúban 
(1904) című regényei voltak. Ld. bővebben: TÓTH, i.m., 189–190.
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V.1.A. Japanizáló előadások Magyarországon 

Az első – kevésbé ismert – japán témájú előadást, a Kozikit 1877. április 27-én mutatták be 

a Népszínházban. Alexandre Charles Lecocq zenéje mellett William Busnach és Armand 

Liorat szövegét Rákosi Jenő dolgozta át.  A történetről – mely Japánban játszódik, és egy 546

hatalom megszerzési kísérletet mutat be a csecsemő trónörökös elrablásával és egy kislány 

csecsemő általi helyettesítésével – a Vasárnapi Ujság adott beszámolót: 
Japáni történet, sok bohósággal, s néhány félremagyarázhatatlan kétértelműséggel. Koziki 
mint japáni trónörökös van nevelve, el is foglalja a trónt és meg is házasodik, mikor kiderül, 
hogy voltaképen nem is trónörökös, de még nem is fiu, hanem lány! A zene kellemes, a szöveg 
tarka, a kiállítás díszes, az előadásban a legjobb erők vesznek részt és Soldosné [Blaha 
Lujza] a czimszerepben szépen énekel s játszik.  547

Blaha Lujzáról mint Kozikiről fennmaradt egy műtermi fotó, ezen azonban semmiféle 

japán motívum nem látható. (18. kép) A Vasárnapi Ujság ellenben beszámol az előadásnak 

még egy érdekes mozzanatáról: egy cirkuszi késdobáló jelenetéről. A történet szerint 

Koziki, miután kiderül, hogy nő, egy utcai zsonglőrrel szökik meg, így lehetőség volt 

különböző akrobatikus és cirkuszi elemek beépítésére az előadásba. A „japáni 

specialitásként” emlegetett jelenetet feltételezhetően a különböző japán utazó 

akrobatacsoportok ihlethették, melyek elsőként hagyták el a szigetországot a „nyugati 

nyitást” követően, s több éven keresztül az első színházi társulatok – többek között a 

Kawakami-társulat – turnéjáig az európai közönség csak ilyen jellegű előadásokat láthatott 

japán előadóktól. 

A második nyugati szerzők tollából származó japán témájú előadást szintén a 

Népszínházban mutatták be 1886. december 10-én. A William S. Gilbert és Arthur Sullivan 

által írt két felvonásos operett, A mikádó vagy Titipu városa „angol termék, s […] 

meglehetősen letér az operettek által taposott ösvényről. Szövege is egészen más világból 

meríti tarkaságait, Japánból, s tele van mulatságos elemekkel, elmés és kellemes 

fordulatokkal.”  A darab sikerét mutatja, hogy már egy évvel az angol Savoy Theatre-ben 548

tartott ősbemutató után  Európa szerte műsorra került, s 1907-re filmverzió is készült 549

 BOZÓ Péter, Operett Magyarországon, 1860–1958 forráskatalógus, zti.hu546

 Vasárnapi Ujság, 1877. április 29.547

 Vasárnapi Ujság, 1886. december 19.548

 Londonban 1885. március 14-én mutatták be és két éven át 672 alkalommal játszották. Ld.: Ian BRADLEY, 549

The Complete Annotated Gilbert & Sullivan: 20th Anniversary Edition, Oxford University Press, Oxford, 
2016, 623.
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belőle.  Evva Lajos, a népszínház igazgatója is meglátta az előadás bécsi 550

vendégszereplése alatt a lehetőséget: ez az alkotás „forradalmasíthatja a zenés 

színpadot” , s felfrissülést jelenthet a bécsi és francia operettek mellett. A hazai előadás – 551

mely Rákosi Jenő fordításával, valamint Erkel Gyula és Elek hangszerelésével történt az 

angol zongorakivonat után  – sikeresnek mondható a kritikák és a nézőszám alapján, 552

továbbá a népszínházi bemutatót követően 1891-ben és 1905-ben felújították, valamint 

1900-ben a Magyar Színház is műsorra tűzte. Fontos mérce lehet továbbá, hogy az 

előadásból egyfelvonásos paródia is készült Der Mizekado, oder Ein Tag in Pititu (Az -

almikádó, avagy egy nap Pitituban) címmel, melyet 1888. december 2-án a budapesti 

Gyapjú utcai Német Színházban mutattak be.  553

A fiktív Japán városban, Titipuban játszódó történet, sok szerelemmel, ármánnyal és egy 

banális törvénykezéssel, valamint annak komikus következményeivel azonban távol állt 

a valódi japán elemektől. A Sullivan által írt zene – leszámítva pár japán hatású pentaton 

skálát a nyitó kórusban és az egyik leghíresebb katonai indulót, a Miya samát – alapvetően 

az angol népdalok világából táplálkozott.  „Az ilyesféle [japán] zenei kolorit alkalmazása 554

persze nem több puszta felszínnél.”  A japán zenét nem találták érdemesnek a nagyobb 555

mértékű felhasználásra, mivel amit Báró Raimund von Stillfrednek a bécsi világkiállításon 

megfogalmazott, általános véleménynek számított. Szerinte a hagyományos japán zene 

és a bécsi valcer „közti nagyfokú hasonlóság abban rejlik, hogy mindkettő képes lábunkat 

mozgásra indítani – az előbbi táncra, míg az utóbbi menekülésre késztet.”  Az idegen és 556

az európaitól eltérő hangzás miatt tehát még a japán témájú zenés produkciókban sem 

használtak autentikus zenét. Vagyis a japán témájú és helyszínű előadások csupán a „japán 

divat” termékei voltak.  

A szokatlan helyszínválasztás célja persze nem is valamiféle folklorisztikailag hiteles Japán 
reprodukciója lehetett:, […] az egzotikus színpadi téma vonzerejét a látványos díszletek és 

 Richard TRAUBNER, Operetta, Routledge, London&New York, 2003, 168.550

 GÁL György Sándor – SOMOGYI Vilmos, Operettek könyve, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1960, 320.551

 GÁL – SOMOGYI, i.m., 320–321.552

 Vö.: BOZÓ Péter, „A mikádó halállistája, avagy a performativitás mint szövegkritikai probléma”. 553

Filológiai Közlöny, LXII/4 (2016), 350–366, 352, 357.
 BRADLEY, i.m., 625.554

 BOZÓ, „A mikádó halállistája…”, i.m., 353.555

 DÉNES Mirjam, „A pillangó-effektus, avagy a komédiából tragédiává lett japán a magyar színpadon,” 556

Színház, 2012. május, szinhaz.net
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jelmezek lehetősége mellett talán inkább az adhatta, hogy a távoli és idegen civilizáció -
jelmezeinek és kulisszáinak leple alatt nevetségessé lehet tenni a saját, honi viszonyokat.  557

Utóbbi megállapítás talán kevésbé volt releváns a magyar közönség számára, a látvány 

terén viszont minden sztereotip lehetőséget felvonultattak.  

Az előadás is sok olyan sajátosságot kiván, melyek az operettek burleszk világában 
szokatlanok s épen azért jól hatnak. Ilyen a japáni szokások szerinti mozgás, a legyezőkkel 
való folytonos gesztikuláció, mely a csoportokban, az énekkarok föllépésében csinos 
elevenséget hoz a szinpadra.  558

A magyar előadás díszlettervei nem maradtak fenn, de feltételezhető, hogy – akárcsak 

a zene és a táncok esetében – minden a londoni produkció mintájára készült, amihez 

viszont az 1885-ben Knightsbridge-ben megnyílt japán falu szolgáltatta az ihletet. 

A mesterségesen létrehozott falu valójában egy tipikus néprajzi kiállítás volt, ahol ezer 

japán férfit, nőt és gyermeket mutattak be a közönségnek autentikus boltokkal, 

teaházakkal, szentélyekkel és színházakkal. Gilbert pedig e kiállítás alapján inspirálódott, 

s több japán résztvevőt alkalmazott a londoni bemutató előtt, hogy különböző 

mozdulatokat tanítsanak a színészeknek.  Ezáltal a londoni előadás sem teljes mértékben 559

hiteles forrásokra támaszkodott, hiszen a néprajzi kiállítások az európai tekintet által 

szerveződtek, s elsődleges céljuk nem az autentikus a bemutatása, hanem a szórakoztatás 

és felsőbbrendűség igazolása volt az idegennel szemben. 

Lehetséges tehát, hogy voltak az angol és a tőlük átvett magyar előadásokban is például 

hagyományos japán tánclépések, a fennmaradt magyar műtermi fotók (19. kép) azonban 

erősen tipizálók, a mozdulatok, jelmezek és főként a legyezők tekintetében.  Utóbbiak 560

számos esetben funkciójukat vesztve, dekorációs elemekként térnek vissza, akár 

hajdíszként, akár az öltözékhez tartozó kellékként.  561

A mikádóhoz hasonló tendenciát követett a tizenegy évvel később, 1897. október 16-án 

a Magyar Színház nyitó előadásaként műsorra kerülő Gésák, vagy egy japáni teaház 

története című angol operett is. A Sidney Jones és Owen Hall által írt, 1896 áprilisában 

Londonban bemutatott mű történetét tekintve akár a Madame Butterfly komikus elődje is 

 BOZÓ, „A mikádó halállistája…”, i.m., 353.557

 Vasárnapi Ujság, 1886. december 19.558

 Nicole PENLEY, „Japanese Orientalism in Britain: As Seen through the Eyes of W. S. Gilbert and Arthur 559

Sullivan in their opera, The Mikado”, Fairmount Folio: Journal of History, Vol. 5 (2003), 52–64, 53.
 Vö.: BELITSKA-SCHOLTZ Hedvig – RAJNAI Edit – SOMORJAI Olga (szerk.), Színháztörténeti Képeskönyv, 560

Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 164–167.
 DÉNES, „Japonizáló díszletek…”, i.m., 310. 561
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lehetne, ahol már nemcsak japán szereplők, hanem amerikai katonák is megjelennek. 

A szép gésa és a katona azonban az előadás végén még saját, szeretett párjuk mellett 

kötnek ki.  A Gésáknak még nagyobb sikere volt külföldön, mint A mikádónak, így biztos 562

sikert vártak tőle a Magyar Színház nyitó előadásán Az első lépés című színjátékot 

követően: 

Az ünnepélyes alkalom, ugyan eredeti művet, sőt másfajta szellemet kívánt volna, mint 
„A gésák”, de a dallamos és fürge operette megtette hatását s igazolta azt a tetszést, 
melyben külföldi szinházakban részesült. […] A zene kedves, sőt eredeti. Az előadás jól 
betanult és sikerült volt.  563

Ezt igazolja, hogy a művet folyamatosan műsoron tartották, majd 1898-ban Kolozsváron 

és Temesváron, 1899-ben Nyitrán, 1901-ben Nagyváradon is műsorra tűzték, míg a fővárosban 

1912-ben a Király Színház vette át.  Sőt, Oroszi Antal által ennek a darabnak is született 564

paródia verziója Gézák, vagy: egy tabáni kávéház története címmel,  illetve Kosztolányi 565

Pacsirta című regényének a hatodik fejezetében ezt az előadást nézik a szereplők.  566

A magyar ősbemutató színpadképéről szintén nem maradtak fenn adatok, itt is csupán 

műtermi fotók adnak bizonyosságot például a legyezők és papírernyők maximális és már-

már túlzásba eső (ki)használtságáról. A Király Színházban játszott előadásról ellenben 

vannak archív felvételek, melyek nagy mértékű hasonlóságot mutatnak (félköríves fahíd, 

leomló lilaakácfüzérek stb.) a korabeli Kameido Tenjin szentély látványával. A töménytelen 

mennyiségű virágdekoráció is része volt a „tipikusan japán” elképzelésnek, a kert kapcsán 

– köszönhetően az ukiyo-e metszeteknek és a japanizáló festményeknek – mindig a fiatal 

hölgyek (esetleg gésák) és a virágok kavalkádjára asszociált az európai közönség. A Gésák 

londoni, és így feltételezhetően magyar díszletében is (utal erre a Magyar Színház plakátja) 

lilaakácfüzérek omlottak alá a teaházról majd a később megjelenő kertet krizantémok 

borították. Hogy ez a megoldás is csupán a nyugati sztereotípiákat szolgálja ki, bizonyítható 

 Vö.: GÁL – SOMOGYI, i.m., 316–317.562

 Vasárnapi Ujság, 1897. október 24.563

 GAJDÓ Tamás (szerk.), Magyar Színháztörténet II, Magyar Könyvklub – Országos Színháztörténeti 564

Múzeum és Intézet, Budapest, 2001, 180. Valójában 1897 és 1901 között szinte nem volt olyan város, 
ahol ne mutatták volna be a darabot, így mikor Kosztolányi a Pacsirta című regényébe is beemeli, 
a korszak egyik legtöbbet játszott, gyakran neves színésznők jutalomjátékaként feltűnő előadását teszi 
meg regénye egyik központi elemének. Ehhez ld. Koósz István felbecsülhetetlen értékű munkáját: KOÓSZ 
István (szerk.), A japán színház Magyarországon –- Bibliográfia, Budapest, 2019. http://hdl.handle.net/
10831/42789

 Bemutató: 1898. január 29. Folies Caprice565

 Vö.: TARJÁNYI Eszter, „Regénybe rejtett operett – Kosztolányi Pacsirtája – a lélektani regény és a népszerű 566

műfaj szimbiózisa”, Partitúra, XI/2 (2016), 31–50, 38–39.
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azáltal, hogy Japánban lilaakácot szinte alig futtatnak házakra, illetve a kertekben a krizantém 

ősszel virágzik, szemben a tavaszi akáccal.  A díszletben megjelenő épületelemek ugyan 567

megegyeznek a korabeli japán építészet jellegzetes elemeivel, de a vizuális megjelenítésnél 

tovább nem mennek. Feltételezhető tehát, hogy a Gésák díszlettervezője már különböző 

Japánban készült fényképek és fametszetek felhasználásával, a japán építészet ismeretével 

hozta létre a színpadképet.  Ezáltal már lényegesen jelentősebb volt az autentikusságra 568

való törekvés, mint A mikádó esetében, de a fő motiváló erő még mindig a „japános 

látvány” létrehozása volt, melynek érdekében az „eredeti” háttérbe szorult a sztereotip 

ábrázolás és a különböző jellegzetes elemek halmozása miatt. 

Ezzel kapcsolatos áttörést David Belasco drámájának, a Pillangókisasszonynak a 

bemutatója sem hozott 1901. október 15-én a Vígszínház színpadán, annak ellenére, 

hogy a korabeli sajtó kiemelte,  a főszerepet játszó Pálmay Ilka találkozott Sadayakkóval 

és „tanúlt tőle néhány japán tánczot. A Pillangó kisasszony ruháit is Sada Jakko kosztümjei 

mintájára csináltatta.”  (20. kép) A szóban forgó csipkés, fodros ujjú ruhadarab azonban 569

távol áll az autentikus japán viselettől, inkább a népszerű, európai divatot követő japán 

stílusú köntösökre hasonlít.  S bár a hagyományosságra való törekvés szándéka nagyon 570

látványosnak volt mondható, mint A Hétből később kiderült, nemcsak Pálmay köntöse, 

hanem a „termete, szava, mozdulata [is] mind csupa nyugatiság” volt, hiába mondták 

„Sada-Yacco-kópiának.”  Vagyis ebben az esetben is elegendő volt csupán a japán 571

hangulatot megidézni a közönség számára. 

Elmozdulás figyelhető meg azonban a Pillangókisasszony opera bemutatóján 1906. 

május 12-én. Puccini, aki maga is jelen volt a magyarországi bemutatón, rendkívül nagy 

figyelmet fordított a részletekre, és felügyelte a megvalósulás körülményeit. A „korszak 

nagy operaprodukcióinak bemutatása gyakran zajlott azonos séma szerint. Puccini esetében 

e sémát a hivatalos kiadó, Giulio Ricordi engedélyezte, s a darab minden egyes 

 Yoko KAWAGUCHI, Authentic Japanese Gardens – Creating Japanese Design and Detail in the Western 567

Garden, IMM Lifestyle Books, 2016, 16.
 DÉNES, „Japonizáló díszletek…”, i.m., 308, 314.568

 PÁSZTOR Mihály, „Pálmay Ilka, mint Pillangó kisasszony”, Vasárnapi Ujság, 1901. október 27.569

 Az európai közönség a kimonókat először a fametszetekről és a japonizmus hatására készült 570

festményekről ismerte meg. A ruhadarab az 1880-as évekre divatos otthoni ruhadarabbá vált, egyfajta 
köntössé, melynek semmi köze nem volt már az eredeti japán hétköznapi viselethez. A ruhadarabot 
derékig szétnyitva, lazán megkötve vagy az övet teljesen elhagyva viselték. Vö.: Akiko FUKAI, „Japonism 
in Fashion”, kci.or.jp

 EMMA, „Saison”, A Hét, 1902. december 7.571
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bemutatójához ugyanúgy kölcsönözni és követni kellett a hivatalos díszletek és jelmezek 

terveit, mint a librettót, a partitúrát vagy a mise-en-scène-t, mely a bemutatási jogok 

megvásárlásával együtt járt.”  Így érthető, hogy a budapesti közönség a két évvel korábbi, 572

a milánói Teatro alla Scalában tartott ősbemutató díszletelemeit láthatta a színpadon, melyek 

már pontosabban törekedtek Japán megidézésére. Csocsoszán szobáján például – mely a 

második felvonás hátterét adja – a Shoin-zukuri építészeti stílus jegyeit ismerhetők fel. 

A stílus jellemzője, a tágas és gazdagon, főként fafaragásokkal díszített szobák, a főúri 

házakban jelentek meg a XV. és XVIII. század közötti időszakban. Csocsoszán története 

azonban az 1800-as évek második felében játszódik, így annak ellenére, hogy az opera már 

törekedett a hiteles japán díszlet színpadra állítására, autentikussága nem egyezik meg 

a korszak építészeti stílusával.  573

Összességében elmondható tehát, hogy a századforduló Magyarországán bemutatott, 

nyugati szerzőktől  származó japán témájú előadások főként a nyugat-európai 574

ősbemutatók díszletelemeit és jelmezeit másolták, és sokkal inkább törekedtek az európai 

közönség fejében élő „varázslatos és egzotikus” Japán-kép kielégítésére, mint a hitelességre. 

A japanizáló előadások és az angol operettek sikere azonban azt jelzi, „hogy a közönségigény 

a századfordulóra megváltozott, a publikumot a dinamikus színpadi mozgás és a színes 

látvány hatása kápráztatta el.”  575

V.1.B. Japán előadások Magyarországon 

A Kawakami-társulat 1902-es érkezése előtt Magyarország területén csupán a hagyományos 

japán színjátéktól távol álló akrobata- és zsonglőregyüttesek jártak, melyek a Meiji-

megújulást megelőzően az elsők között hagyták el Japánt. 1866 és 1867 között hét 

 DÉNES Mirjam, „Cio-Cio-San szobái – A japanizmus alakváltozásai a Pillangókisasszony tükrében”, 572

Artmagazin, 2013/1, 44–49. artmagazin.hu
 DÉNES, „Japonizáló díszletek…”, i.m., 314–315. 573

 Az első magyar szerzőktől származó japán témájú előadások (Szikra) Teleki Sándorné: A csodaváza 574

(Operaház, 1908.05.09.), Lengyel Menyhért: Taifun (Vígszínház, 1909.10.30.), Farkas Imre: 
Narancsvirág (Uránia, 1910.11.24.) és Kállay Miklós: A roninok kincse (Nemzeti Színház, 1936.04.24.) 
voltak.

 GAJDÓ, Magyar Színháztörténet II… i.m., 178.575

165



akrobata csoport indult amerikai körútra, melyből egy eljutott Londonba, majd az 1867-es 

párizsi világkiállításon is szerepelt.  576

A magyar közönség először 1868 januárjában a Budai Népszínházban üdvözölhette 

a Niigatából érkezett Echigo Kakubei Jishi, vagyis az echigói Kakubei Sárkány társulatot, 

mely európai körútjuk során látogatott el Magyarországra. A társulat január 8. és 15. között 

lépett fel Molnár György színházában, fő attrakciójuk a látványos egyensúly- és ügyességi 

műsorszámok mellett a 10 év alatti gyerekszereplők felvonultatása volt a különböző 

műsorszámokban.  Az előadások menetéről és a bemutatott műsorszámokról hosszabban 577

Réthi Lajos írt, aki szerint „annyival jelesebbek eme japáni erőmüvészek a mieinknél. […] 

Az egészben nincsen semmi büvészi; egyszerü természeti törvények egyszerre megérthető 

alkalmazása csupán: hanem oly magas tökélyre fejtett alkalmazás, hogy az ember alig 

tartaná hihetőnek.”  A műsor hat számból állt,  s valójában nem is akrobata, hanem 578 579

ahogyan a Vadász és Versenylap fogalmaz „erőműtani mutatványoknak” lehet őket 

nevezni, mivel „mutatványaik legnagyobb része a passiv erő és egyensulyozás 

hihetelenségig fokozott mértékeit mutatja fel.”  580

Ezt követően 1885-ben szerepelt Kolozsvárott és Nagyváradon a Torikata Császári 

Együttes Charles Arbre  műsorának második felében, s a korabeli leírások alapján ebben 581

az esetben is különböző akrobata és erőművészi mutatványokat láthatott a közönség.  582

1888-ban a fővárosban és Nagyváradon láthatták az érdeklődők az akrobata Mitsuta 

társulatot, illetve 1889-ben Debrecenben a „Kamaritz csoportot Edóból”.  1894-ben 583

pedig a Somossy Orfeum színpadán japán kardvívók szerepeltek nagy sikerrel.  584

 Krystyn N. MOON, „Paper Butterflies: Japanese Acrobats in Mid-Nineteenth-Century New England”. 576

Monica CHIU (ed.), Asian Americans in New England, University of New Hampshire Press, New 
Hampshire, 2009, 72.

 KOÓSZ István, „Japáni sárkányok 1. rész – Japán akrobata csoport vendégjátéka 1868-ban a Budai 577

Népszínházban”, McTEKA, X/3, (2017). mcteka.shp.hu
 RÉTHI Lajos, „A japáni »sárkány-társaság« mutatványai”, Vasárnapi Ujság, 1868. január 19.578

 Vö. KOÓSZ István, „Japáni sárkányok 2. rész – Japán akrobata csoport vendégjátéka 1868-ban a Budai 579

Népszínházban”, McTEKA, X/4, (2017). mcteka.shp.hu és RÉTHI, i.m.
 „Japáni sárkányok”, Vadász és Versenylap, 1868. január 30.580

 Carl Baum (1846–1907) néven született népszerű bűvész. Az 1800-as években számos alkalommal 581

turnézott társulatával Közép-Európában. H. J. BURLINGAME, History Of Magic And Magicians. 1895, 19. 
www.archive.org

 Vö.: „Arbré jeles társasága”, Magyar Polgár, 1885. július 25.582

 DÉNES Mirjam, Japán mint jelenség és mint téma a Monarchia színpadjain, három felvonásban, kézirat, 583

2019. 
 MOLNÁR GÁL Péter, A pesti mulatók, Helikon, Budapest, 2001, 152.584
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A magyar közönség tehát csupán ezekkel az akrobata és erőművész csoportokkal 

találkozhatott, Sadayakko és a Kawakami-társulat 1902-es budapesti fellépése előtt. 

Ráadásul az átlagemberek nagyon kevés információval rendelkeztek a japán színházról 

általában.  Az egyik legelső sajtó közlemény volt a Sámi Lajos által publikált „Japán 585

hajdan és most” cikksorozatának befejező része,  mely személyes élményei alapján a japán 586

színházra is kitért. Terjedelmes írásában vázolja a főváros színházainak, mulatóinak 

elhelyezkedését, kinézetét, majd kitér az előadásokra is, melyek véleménye szerint 

„hasonlíthatatlanabbul költőiebbek, naivabbak, szenvedélyesebbek és […] 

emberiebbek,”  mint a nyugati előadások, de azt is hozzáteszi, hogy „a japániak 587

magasabb rendű drámáját nem tarthatjuk eredetinek; ők nem járnak saját lábaikon ebben 

a tekintetben hanem még mindig a khinai mintákat utánozzák […].”  A cikk mellet egy 588

kabuki-színpad korabeli képe is látható, s az előadás menetének leírása is – számos 

torzítással, félreértelmezéssel – a kabukit idézi. Szintén ennek a színjátéktípusnak 

a bizonytalan körvonalai idéződnek meg „A színház Japánban” című cikkben,  ahol 589

a színészek társadalmi helyzetéről és a híres kabuki-színészek nevéről is tájékoztatták 

a korabeli közönséget. A szöveg szerzője azonban hangsúlyozza, hogy a japán színpadon 

egyfajta torzulás fedezhető fel, ahol embertelen, fantasztikus lények és gyakran állatok is 

megjelennek. „[E]gyetlen műfaj létezik náluk: a dráma. És milyen dráma! A milyen a lázas 

izgalmakra szomjuhozó tömegnek tetszik: összeesküvés, párbaj, banditák, rablógyilkosság, 

irgalmatlan bosszu, öngyilkosság, szerelmi ármány s efélék…”  E felsorolás alapján 590

összességében a japán színház valamiféle könnyen érthető, melodrámához hasonló 

műfajnak tűnhetett a magyar közönség szemében. Közvetlen Sadayakko budapesti 

fellépése előtt ellenben hosszú magyarázatát találjuk a Budapesti Hírlapban annak,  hogy 591

az európai néző valójában miért nem képes érteni és értékelni a japán színházat, amely 

a „multnak hamisitatlan képe.”  A korszak naturalista-realista színházából kiindulva 592

a cikk szerzője azt várja, hogy a „valóság” tükröződjék vissza a színpadon, s ennek 

 Ehhez ld. KOÓSZ, A japán színház… i.m.585

 SÁMI Lajos, „Japán hajdan és most – Szinészek és szinházak”, Vasárnapi Ujság, 1875. november 14.586

 Uo.587

 Uo.588

 „A szinhaz Japánban”, Budapesti Hírlap, 1900. március 9.589

 Uo.590

 OH, „Japáni élet a szinpadon”, Budapesti Hírlap, 1902. február 25.591

 Uo.592
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megvalósulása komoly előfeltételeket kíván, vagyis hogy „a külső dolgot olyan formában 

mutassuk be a színpadon, a mint megszoktuk és a mint esztétikai nevelésünk alapján 

méltatni is tudjuk. Már pedig, ha japáni művész lép föl európai színpadon, nem találja meg 

ezeket az előfeltételeket.”  A színpadon „primitív drámai eszközöket” használnak, amely 593

egykor Európában is megtalálható volt, de azóta „fölfogásunk fejlődött, szépészeti 

érzékünk finomodott.”  Az előadás megértését gátolja továbbá a nyelv és a tárgy 594

ismeretének hiánya, és az idegenszerű esztétikája is, mely a szerző véleménye szerint nem 

képes hatással lenni a közönségre. „[E]redetiségét elismerjük, de egyúttal a succés d’estimé 

határán túl terjedő elismerést nem tanúsítunk.”  Mindenért pedig a japánok gyermeki 595

lelke és a fantasztikum iránti dolgokért való lelkesedése okolható, mondja, mely visszatér 

a japán színpadi hősök jellemében is, akik európai színpadon állva csak torzképek 

lehetnek. Az egyetlen közös, „nemzetközi” pont: a halál. S mintegy elővezetve Sadayakko 

érkezését utal rá, hogy ez az egyetlen dolog, ami képes lenyűgözni az európai közönséget. 

Egyik európai kritikus a japáni társaságról irva, azt állította, hogy művészetük csak akkor 
hatja meg, ha a színész haláltusáját látja, a melyet mesterileg játszik meg. E megjegyzés igen 
jellemző. Könnyen megérthető, hogy oly jelenetekben, a melyekben közös valóság van, az 
idegen művészet is gyakorolhat ránk hatást. Nemzetközi jelenetnek tekinthető a halál formája, 
a melyben a japáni művész szintén ismert nyelven beszél hozzánk és mi részvéttel 
követhetjük az előadás fonalát.  596

A japán színház iránti érdeklődést pedig éppen Sadayakko mozdítja előre, mivel budapesti 

fellépése alkalmából a róla szóló számos sajtóközlemény mellett, a Vasárnapi Ujság 

terjedelmes leírását adja „A japáni dráma és szinpad” című cikkében. A beszámoló egy 

amerikai újságíró személyes tapasztalataira támaszkodik, aki szerint „a japáni dráma és 

szinművészet […] erősen realisztikus, s e mellett nagy hajlama van a borzalmas, véres 

eseményekre.”  Alapvetően ez az írás is a kabuki jellegzetes elemeit emeli ki (a legtöbb 597

esetben pontatlanul), beszámol a kabuki színpadáról, a színészek játékmódjáról és 

szerepköreiről, illetve kitér a műfaj kialakulásának történetére, Okunira és a női-kabukira. 

Fontos, hogy megemlíti a rendeletet, mely feloldja a nők színpadon való szereplésének 

betiltását (a cikk 1881-es dátumot jelöl, valójában 1877),  s ezzel igazolja, hogy nem is 598

 Uo.593

 Uo.594

 Uo.595

 Uo.596

 „A japáni dráma és szinpad”, Vasárnapi Ujság, 1902. március 2.597

 Ld.: II.5. fejezet598
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Sadayakko az első hivatalos színésznője az országnak, ez csupán egy reklámfogás.  599

Utóbbi megállapítás főként azoknak a cikkeknek a tükrében érdekes, melyek több ízben 

arról számoltak be, hogy a tilalmat Sadayakko kérésére Viktória királynő eszközölte ki 

a japán császárnál, miután látta Sadayakko előadását.  Az esetre azonban Kawakami és 600

Sadayakko elmondásán kívül nincs bizonyíték, így feltételezhető, hogy ezzel a gesztussal 

csupán sikereiket akarták legitimálni és még nagyobb szenzációt kreálni a társulat körül, 

mely – tekintve a budapesti sajtótermékek Sadayakkóról szóló cikkeit – teljes mértékben 

sikerült. 

V.2. SADAYAKKO BUDAPESTEN 

Annak ellenére, hogy a korabeli sajtóban a japán színházról kevés valós tájékoztatás jutott 

el az emberekhez, annál több különböző információt lehetett olvasni Japán első 

színésznőjéről, „Sada Yacco-ról.”  Lényegében Európába való első érkezésüktől, vagyis 601

1900 júniusától már lehetett hallani a „japáni szinészekről”, akik előbb Londonban, majd 

a párizsi világkiállításon léptek fel. A Pesti Hírlap számolt be elsőként a Coronet Theatre-

ben szereplő csoportról, akik európai mintákat másolnak, ez látszik például A gésa és 

a lovag című előadásukon is, és az egész társulatról általában elmondható, hogy nincs 

bennük eredetiség.  Az újság következő számában azonban már Sadayakko nyilatkozatát 602

közli az angol nőkről és az európai divatról, a japánok számára erkölcstelen színpadi 

viselkedésről, valamint összehasonlítja a japán és a nyugati közönséget.  A társulatról 603

még több részletet lehetett megtudni a világkiállításon való szereplésük ideje alatt, bár 

a megjelent cikkek legtöbbje a primadonnáknak kijáró, szenzációkeltő, bulvárjellegű írás 

volt. Szintén a Pesti Hírlapból értesülhettek az olvasók Loïe Fuller szerepéről a társulat 

életében és Sadayakko híressé vált játékáról és haláljelenetéről, melyben Adolphe Brisson, 

a Temps kritikusa szerint 

a legnagyobb realizmus a legnagyobb idealizmussal egyesül. Nincs művésznő szerinte, aki 
annyi realizmussal s mégis oly fölséges szépen tudna meghalni a színpadon, mint ez a csúf 

 Uo.599

 Ld. „Sada Yacco, a »japán Duse«”, Budapesti Napló, 1900. szeptember 13.; „Egy japán primadonna”, 600

Pesti Hírlap,1900. szeptember 13.; „Saday Yacco: Életemből”, Budapesti Napló, 1900. szeptember 19.
 Egységes átírás nem lévén, a sajtótermékekben több átirata szerepel a névnek (Sada Yacco, Sada Yakko, 601

Szada Yacco, Szada Jakko stb.), amelyek közül a leggyakrabban használt a Sada Yacco volt.
 „Japáni szinészek”, Pesti Hírlap, 1900. június 1.602

 „Japáni szinészek”, Pesti Hírlap, 1900. június 2.603
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japáni asszonyka. […] Aki azonban csak egyszer is látta Sada Yaccot, örökké emlékezni fog 
rá s a jelenkor egyik legnagyobb művésznőjét fogja tisztelni benne.  604

Az érdeklődés fokozódását mutatja, hogy a következő hónapban a Budapesti Napló 

Sadayakko életrajzát is közölte, mely – a színésznő valódi életrajzát ismerve – kiválóan 

rámutat az önreprezentáció sikeres manipulációjára. A magát 23 évesnek valló (valójában 

29) színésznő beszél férje otthoni sikereiről, politikai karrierjéről, magát pedig nem 

mellesleg mintegy a körülmények áldozataként mutatja be, aki kényszerűségből vált 

színésznővé, de már első fellépésén hatalmas sikert aratott, melyet viszont a japán nőkhöz 

méltó „visszafogottsággal” kezelt: 

A bátorság erőt adott és diadalt arattam! Tízszer kellett a darab végén a közönség előtt 
megjelennem, amely a színpadra akart tódulni, hogy engem diadalmenetben elvigyen, de én 
megszöktem az ovációk elől. Ez volt a bemutatkozásom.  605

A tények tehát „kozmetikázva,” tündérmese-szerűen térnek vissza a sajtóban. Szükség is 

volt erre a szimpátiára és az érdeklődés fenntartására, ugyanis már ebben a cikkben 

olvasható a Vígszínház bejelentése, mely szerint vendégszereplésre hívják a művésznőt. 

A terv azonban a társulat korábbi elköteleződései és novemberi hazatérésük miatt 

meghiúsult, de kilátásba helyeztek egy látogatást 1901 tavaszára.  Ezt követően több 606

fórumon is hír volt, hogy a Vígszínház műsorára kívánja tűzni A gésa és a lovagot, s 

a főszerepet Jászai Mari fogja alakítani.  Az előadás ugyan nem valósult meg, de 607

a Vígszínház közönsége nem maradt japán témájú előadás nélkül, mivel 1901 októberében 

repertoárra került a már említett Pillangókisasszony Pálmay Ilka főszereplésével, melyhez 

közvetetten Sadayakkónak is köze volt. Az 1901 tavaszára ígért magyarországi látogatás 

végül csak 1902 elején valósult meg, s a társulat érkezését beharangozó írásokon kívül már 

csak egy komolyabb, kritikusabb hangvételű írás jelent meg Erényi Nándortól, aki 

Londonban látta a társulatot európai turnéjuk kezdetén. Erényi több ízben hangsúlyozza – 

mintegy ellent mondva a magyar sajtóban megjelent korábbi magasztaló cikkeknek – hogy 

Londonban Sadayakko „hirneve nem mint müvésznagyságé, hanem mint exotikumé 

terjengett.”  Az előadott darabokban (A gésa és a lovag, Kesa) kizárólag Kawakami 608

 „Sada Yacco”, Pesti Hírlap, 1900. augusztus 5.604

 „Sada Yacco: Életemből”, Budapesti Napló, 1900. szeptember 19.605

 „Sada Yacco a japán primadonna a Vigszinházban”, Pesti Hírlap, 1900. szeptember 26.606

 „Japáni darab a Vigszinházban”, Pesti Hírlap, 1900. december 27. és „A gésa és a lovag”, Budapesti 607

Napló, 1900. december 30.
 ERÉNYI Nándor, „Sada Yacco Londonban”, Budapesti Napló, 1902. február 19.608
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verekedés- és Sadayakko haláljelenetei váltottak ki hatást, de a szerző szerint ez is csak az 

egzotikumnak köszönhető, nem a művészi kivitelezésnek: 

A gyerekarcu, szögletes és kistermetű diva szerelmi óbégatásait és különös fintorait azzal a 
bizonyos mosolylyal fogadták a nézőtéren, sokáig húzódó, tulozottan realisztikus haldoklását 
azonban komoly figyelemmel nézték és lelkesen megtapsolták. Ez a világhírűvé vált 
haldoklási jelenet – sok-sok reflex-rángatózással és csukló sóhajjal – tetszett a londoni 
közönségnek, amelyet – úgy láttam – megint csak a dolog exotikuma fogott meg.  609

Írása végén Sadayakko közelgő budapesti fellépése kapcsán felteszi a kérdést, vajon a magyar 

közönség művészetnek vagy csupán látványosságnak ítéli-e majd az előadásokat. 

Összességében az 1902. február 22-én Budapestre érkező Kawakami-társulat tízestés 

szereplése – néhány negatív kritikát leszámítva – sikeres volt. Még aznap este megtartották 

nyitó előadásukat az Uránia színpadán A gésa és a lovaggal, illetve a Kesával, melyek 

tartalma az aznapi Pesti Hírlapban is olvasható volt.  Az ismertető, mintegy „vezetve” 610

a közönség befogadását – melyre a darab idegensége miatt feltétlenül szükség volt – 

rámutatott, hogy kifejezetten a haláljelenetekre kell figyelmet fordítani, mivel azoknak 

„művészi realizmusa az egész darab pièce de resistance-a.”  A Vasárnapi Ujság emellett 611

azt is hangsúlyozta, hogy a magyar közönségnek először van lehetősége komoly japán 

művészetet látni, és Sadayakko, „a ki európai mértékkel mérve is igazi művészi tehetség s 

nagy hatást tud, különösen játékának realizmusával elérni.”  A nagyfokú érdeklődést 612

mutatta, hogy már február 15-től lehetett jegyeket váltani a produkciókra, s az egy hét alatt 

a társulat a teljes repertoárját felvonultatta, melyből csak Kawakaminak A velencei kalmár 

átdolgozása aratott kisebb visszatetszést: 

Nagyon kevesen voltak tanui annak a félig vad, félig gyerekes kegyetlenségnek, melylyel 
kedves japán vendégeink a nagy brit alkotás nyakát kitekerték. De hát ezúttal is ismételjük: 
nem arról van szó, hogy a japánoknak a mienknél fejlettebb színpadi művészetét 
megcsodáljuk, hanem tudomásul vegyük, milyen az a sárga művészet s micsoda közökön 
keresztül, bármily primitiv technikával is meg tud nyilatkozni az éghajlatoktól és kulturális 
fokoktól független müvészlélek.  613

A japán színjátszás tehát nem „fejlettebb” a nyugatinál, sőt primitív technikával él, de 

Kawakami Shylock szerepét „akkora müvészettel, bármely európai szinésznek is 

becsületére váló pszichologus hűséggel játszotta meg, hogy nagyot nőtt előttünk.”  Míg 614

 Uo.609

 „Sada Yacco az Urániában”, Pesti Hírlap, 1902. február 22.610

 Uo.611

 „Japáni szinészek”, Vasárnapi Ujság, 1902. február 23.612

 „A japán velencei kalmár”, Pesti Hírlap, 1902. február 27.613

 Uo.614
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a Magyarország című napilap primitív kultúrának tüntette fel a japánt, addig a Vasárnapi 

Ujság egyfelől elismerte a társulat érdemeit, értékelte, hogy „a dolgokat szinte hihetetlen 

realizmussal játsszák,”  másfelől azt állította, hogy a  615

japáni szinészek játéka nem olyan természetű, hogy valami hatást lehetne tőle várni az 
európai művészet fejlődésére. […] Azért mégis nem csupán a kuriózum kedvéért érdekes 
Szada Yakko és társulata, érdekesnek kell találnunk őket, mint a mienkkel ugyan ellentétben 
álló, de bizonyos irányban rendkívüli fejlettségű művészet képviselőit is, a kik a maguk 
nemében nagy dolgokat csinálnak s nagy hatást tudnak elérni.  616

Alapvetően elmondható tehát, hogy a magyar sajtó – hasonlóan az többi nyugati újsághoz 

– az európai–japán, fejlett-primitív, realista-stilizált, sokszor kirekesztő relációban 

vizsgálta Sadayakko fellépéseit, már ha egyáltalán azt vizsgálta, és a cikk írója nem egy 

anekdotát osztott meg az olvasóival. Ezáltal azok a megnyilvánulások, melyekben 

Sadayakkót és Kawakamit „európai színésznek” vagy „európai mértékkel mérve is igazi 

művésznek”, netán „realisztikusnak” ítélik, egyszerre elismerése és kirekesztése is az 

idegennek. 

Arról, hogy a magyar közönség „valójában” mit láthatott, tehát hogy milyen volt a 

színpadkép és a színészi játék, kizárólag a Vasárnapi Ujság írt részletesen. Ebből kiderül, 

hogy az előadások némajátékszerűsége miatt a fő hangsúly a szereplők mimikájára került, 

s ezzel igyekeztek kifejezni minden érzelmet. Ehhez mérten a mellékes szerepet betöltő 

beszéd egysíkúnak tűnt. A cikk szerzője szerint tökéletesen látszott a színészek 

mozdulatain a tervszerűség, tetten érhetők voltak tehát a kabuki és a shinpa meghatározott 

mozdulatai, sémái.  S ugyanez igaz Sadayakko haláljelenetére is, melyben szinte minden 617

az arcon játszódott le,  s valódi testmozgás alig társult a jelenthez: 618

a gyötrelem minden változatát hiven utánzó arczjátékával, […] szinte elfeledteti az emberrel, 
hogy csak a valóság látszata van itt előtte, s nem maga a valóság. […] Testmozgása kevés, 
hangjának is alig veszi hasznát, de a mimikájában benne van a fájdalom, a remény, a 
kétségbeesés minden árnyalata, meglátszik rajta a végjelenetekben a halálkín rettentő 
vonaglása.  619

 „Japáni szinészek”, Vasárnapi Ujság, 1902. február 23.615

 Uo.616

 „Szada Yakko és társulata Budapesten”, Vasárnapi Ujság, 1902. március 2.617

 Ezt az arcot és jelenetet próbálta meg – más európai művészekhez hasonlóan – egy magyar festőt, Jantyik 618

Mátyás (1864–1903) is megörökíteni, s egy kisméretű olajfestményt készített a színésznőről, melyet 
február 28-án, elutazása előtt egy nappal a Royal Szállóban át is adott neki. (21. kép) A Vasárnapi 
Ujságnak a látogatásról közölt részletes beszámolójából az is kiderült, hogy a színészházaspár az 
ajándékért cserébe egy darvakkal díszített, rövid versekkel és dedikációkkal ellátott díszes levelezőlapot 
nyújtott át a festőnek. A látogatásról, illetve a festményről és a levelezőlapról részletesen: „Látogatás 
Szada Yakkónál”, Vasárnapi Ujság, 1902. március 9.

 Uo.619
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A japán társulat látogatása a magyar színháztörténet szempontjából is fontosnak bizonyult, 

mivel vendégjátékuk körülményei is hozzájárultak Beöthy László (1873–1931), a Nemzeti 

Színház igazgatójának pozíciójából való távozásához.  1902. február 26-án jelent meg 620

a Magyarország esti kiadásában egy cikk, mely Beöthy magánvállalkozásáról számolt be 

az olvasóknak. A Nemzeti igazgatója posztjának méltóságával visszaélve Sadayakko 

magyarországi impresszáriójaként komoly nyereségre tett szert a japánok Uránia-beli 

fellépésével, mely játszóhelyet ő maga szerezte nekik,  s nem átallott maga is beülni 621

a színház jegypénztárába, hogy felügyelje a „méregdrága” jegyek eladását,  melyet 622

a Nemzeti műsorának a heti szegényes volta is elősegített. A cikk továbbá azzal vádolta 

Beöthyt, hogy a rendkívül kedvező feltételek mellett a kormánytól kapott 20 000 koronát, 

melyet ügyei rendezésére kölcsönöztek neki, ebbe a magánvállalkozásba fektette.  623

Beöthy már másnap hárompontos nyilatkozatot adott ki, melyben cáfolta az őt ért vádakat. 

Tagadta, hogy a vállalkozás üzleti részéhez köze volna (az a Bárd Ferencz és testvére 

színházi ügynökségé), ő csupán közvetítő volt a helyszínkeresés kapcsán, mivel Loïe 

Fuller korábbi ismeretségük miatt őt kereste fel. A tudósításokból azonban egyértelműen 

kiderült, hogy az Urániát hét estére Beöthy bérelte ki fix összegért, melyet az aznapi 

bevételből fizettek ki. A fennmaradó nyereség 45%-a a japán színészeket illette meg, míg 

az 55% egyenlő arányban oszlott el Fuller, Waldmann Imre és Beöthy közt. Később 

Sadayakko is megerősítette Beöthy szerepét az ügyben, mivel a színésznő vonakodott 

kifizetni a fellépések után fizetendő kötelező illetéket a szegényalapba, mondván, ők csak 

egy részét kapják meg a nyereségnek, a többi Beöthyé.  Az általános közvélemény szerint 624

„a Nemzeti Szinház igazgatói állása összeférhetetlen más müvészi impresszáriói 

 Beöthy sajtóperbe keveredett és veszített Liptai Károly újságíróval szemben. Az 1902 áprilisig húzódó 620

tárgyalások alatt számos visszaélésre derült fény, s végül ezek voltak közvetlen lemondásának okai, 
tetézve a japán vendégjátékkal. Ld. „A Beöthy–Liptai ügy”, Hazánk, 1902. április 6.

 A társulat azért nem tudott az ilyen típusú vendégjátékok esetekben első számú játszóhelyként szolgáló 621

Fővárosi Orfeumban fellépni, mert ott Loïe Fuller vendégszerepelt február 17-től tizenkét napon át. Így az 
Orfeum igazgatója, Waldmann Imre érintettsége az ügyben ezzel is magyarázható. Vö.: GAJDÓ Tamás, 
Színházi előadások a „bájos, kedves, elragadó” Urániában, Kézirat, 2019, 11.
 A nyolcszemélyes földszinti páholy ekkor hetven koronába került a szokásos tizenhat helyett. GAJDÓ, 622

Színházi előadások… i.m., 10.
 „Beöthy László – magánvállalata”, Magyarország, 1902. február 26.623

 „Beöthy László – magánvállalata”, Magyarország, 1902. február 27.624
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müködéssel.” ,  A botrány kapcsán ugyan még Ady Endre márciusban arról írt, 625 626

hogy a „szent család”, vagyis a Rákosi-dinasztia „százkezű”, s Beöthy megmenekülni 

látszik a bukástól,  áprilisban azonban mégis kénytelen volt lemondani igazgatói 627

posztjáról. Ennek kapcsán a Hazánkban jelent meg egy gunyoros fiktív távirat 

Sadayakkótól, mely egyértelműen utal a Beöthy bukásához vezető okokra: 

Kedves impresszárióm! Önt illeti legfájóbb impresszióm. Mért hogy éppen a harakirit tanulta 
el tőlünk! Oh, bár ne lenne éppen ön japáni tragédiáink áldozata! Hát még a magyar klikkek 
kínai falai sem nyújtanak menedéket? Nincs mandarini copf, amelybe kapaszkodhatnék? 
Vigasztalja Önt eme dal: 

Ki minket vezérelt a magyar parcellán, 
Imé, eltört, miként japáni porcellán! 

Átok sok bírói zord bürokratára, 
Sírok minden reggel, mig bírok rátára! 
S bár átkot szór sokra a te szád ajakkó,  
Örökre szivébe zár hü Száda Yakkó!  628

V. 3. HANAKO BUDAPESTEN 

Hanako 
— Alfréd Kerr költeménye —

Mosolygok és ámulva nézem,
Bizsergeti a vért, szivet.

Japán bizsu, baba egészen —
Es művésznő, csupaideg.
Nem költői, festői mámor
E bájos, apró látomány.

A lég fuvoláz és nyivákol
Halk, fürge léptei nyomán.

Puha talppal szökik lebegve,
Szük, kis czipellőket tapos;

Most macska, majd a bő köpenybe
Kenguruhoz hasonlatos.

Hogy ért a pipes széptevéshez!
Hogy ugrik és mi csókra kész. —

Halála egy  v a k  tévedés lesz,
Háton döfi a  b u t a  kés.

 Uo.625

 A Beöthy botrányról ld. még: „Beöthy László magánvállalata”, Hazánk, 1902. február 27.; „Beöthy László 626

magánvállalata”, Pesti Hírlap, 1902. február 27.; „A japáni társaság s a Nemzeti Szinhaz igazgatója”, 
Pesti Napló, 1902. február 27.; „Beöthy László és az Uránia”, Alkotmány, 1902. február 26.; „Beöthy 
László és az Uránia”, Alkotmány, 1902. február 27.

 ADY Endre, „Beöthy László japánjai”, Nagyváradi Napló, 1902. március 6.627

 „Sada Yacco kondoleál”, Hazánk, 1902. április 12.628
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...Sir — nyeldekel — nem tud kimúlni;
Kuporog; ködös a szeme;

Némán vonaglik (pisze nyulfi)
S halódva hajlik lefele...

Japán művészet, ó, szeretlek,
Most rám fuvallsz, mint egykoron.

Testvére vagy a zöld füveknek
(S az állatokkal is rokon …).

(Kosztolányi Dezső fordítása)629

Hanako – akit  a  japán színház Sadayakkónál  is  fényesebb csillagaként  emlegettek  – 630

kétszer járt Budapesten, 1908-ban és 1913-ban, illetve 1910 ősze és 1911 tavasza között 

egy magyarországi vidéki körúton is részt vett.  Hanako fővárosi fellépései alkalmával 631

sokkal vegyesebb fogadtatásban részesült, mint korábban Sadayakko. A magyar publikum 

először 1906-ban párizsi sikerei után olvashatott az új tragikáról, a tokiói császári színház 

színésznőjéről, akit IX. Ichikawa Danjūrō unokahúgaként tartottak számon, s művészetét 

a  kabuki-színésztől  tanulta.  Később  1908-as  berlini  vendégszereplése  és  közelgő 632

budapesti  látogatása  miatt  cikkeztek  róla.  Az  Ujság  berlini  munkatársa  még  egy 633

hosszabb beszámolót  is  írt  a  Passage Színházban bemutatott  előadásról,  melyet  inkább 

„naiv szamárságnak” titulált, mint valódi művészi darabnak. A magyar közönség számára 

sokáig nem derül fény arra,  hogy a Loi-Fu által  jegyzett  darabok nem japánok, hanem 

valójában Loïe Fuller szerzeményei, így ebben a cikkben is bírálja a tudósító a számára 

ismeretlen Loi-Fut, akinek darabja meg sem közelíti a nézők elvárásait, akik – az adott 

kor színházi normáinak mentén – minimum a japán képzőművészet szépségeit szerették 

volna viszontlátni a színpadon. Összességében arra a konklúzióra jut, hogy „az etnográfiai 

érdekességen kivül Japán legnagyobb szinésznője alig ad valamit a nézőknek,” s ez 

a színjátszás és kultúra nem más, hanem „gyengébb és alsóbbrendü a miénknél.”634

 KOSZTOLÁNYI Dezső, Idegen költők – Összegyűjtött műfordítások, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1966, 629

813. 
 „Hanako”, Budapesti Hírlap, 1908. május 3.630

 Az alábbi városokat kereste fel: Pozsony, Pécs, Nagykanizsa, Fiume, Debrecen, Nyíregyháza, Arad, 631

Nagyvárad, Kolozsvár, Szeged, Zenta, Szatmárnémeti, Nagykároly, Marosvásárhely, Lugos, Szabadka, 
Kassa, Vö.: KOÓSZ, A japán színház …, i.m. 

 „Hanako”, Pesti Hírlap, 1906. október 22. és „Hanako”, Pesti Napló, 1906. november 1.632

 „Hanako Berlinben”, Népszava, 1908. február 28.633

 „Hanako”, Az Ujság, 1908. március 8.634
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Hanako első fővárosi szereplése tíz estére szólt 1908. május 1. és 15. között a Fővárosi 

Orfeumban, ahol az Otake  című darabot mutatták be. Feltételezhető, hogy más előadás 635

is  műsorra  került,  de  a  megjelent  beszámolók  mind  ezt  a  drámát  említik,  melyet  sok 

esetben bírálnak egyszerűsége és bugyutasága miatt,  de ettől  függetlenül a közönség 636

japán drámának vélte. 

Primitiv,  szánalmas  kis  romantika;  egy  lányról,  egy  félreértésről,  egy  fiatal  halálról.  De 
gügyögve is művészetet ad és ha hiányzik is mellőle az a kolorizmus, mely az igazi japán 
színjátékokat  a  fényhatásaival  festi  alá:  az  ujjongást  vérvörössel,  az  elsötétedést  komor 
feketével,  szinszórással  és  suhogó  vásznakkal,  igy  is  egész,  igy  is  megkap  és  igy  is 
értelmes.637

Ami miatt pedig megkapó az előadás – hisz a kritikák szerint még a díszlet is a „szokásos” 

volt  –  az  Hanako  személye.  Számos  lap  kiemeli  csacsogó,  csicsergő  és  számukra 638

érthetetlen beszédét, a legtöbb esetben állatias jelzőkkel pillangóhoz, madárkákhoz, főképp 

pacsirtához hasonlítják „csipogását” és „tipegő alakocskáját,”  egy kedves kis cselédlányt 639

írnak  le,  aki  úgy  fésülködik,  mint  egy  „kis  mókus”  vagy  mint  egy  „mulatságos  kis 

majom.”  Annak  ellenére,  hogy  ezekben  a  kritikákban,  csakúgy  mint  a  Kerr-féle 640

költeményben  az  állatias  jelzők  inkább  kedveskedők  és  a  furcsaságot,  idegenséget 

hivatottak bemutatni, azt, ami eltér az korszakban megszokott európai művészektől, mégis 

érzékelhető bennük egyfajta lenézés a „kis japán nő” és a társulat iránt. Az a fajta (le)nézés, 

mely a néprajzi és gyarmati kiállítások alatt született meg a nyugati szemlélőkben, mikor 

domináns,  hatalmi  pozícióból  szemlélték  a  nem  egyszer  rácsok  mögé  helyezett  és  az 

állatkertekben kiállított idegen népcsoportokat. Színpadon látva a Másikat a nyugati néző 

eltérő pozícióba kerül, de – mint ahogy a kritikák is jelzik – domináns attitűdjét az idegen 

társulatokkal szemben nehezebben küzdi le,  s  az állatias,  lekicsinylő  (szép baba,  bábu) 

jelzők  rendre  felbukkannak,  s  mint  a  későbbiekben  látni  fogjuk  a  durva  rasszizmus 

táptalajául is szolgálhatnak. Az Otake esetében viszont a hasonlatok inkább az előadás első 

felének komikusságára, a cselédlány bőrébe bújt színésznő szándékos ügyetlenkedésére is 

 A történet, mely egy japán kertben játszódik Otake cselédlányról szól, aki felpróbálja úrnője kimonóját és 635

kicsinosítva magát abban táncol, mikor megérkezik az úrnő szeretője. Hogy nehogy leleplezze magát, 
elfordul, s nem válaszol a férfi szerelmes szavaira, aki dühösen távozik. Közben Otake szerelmese is 
megérkezik, aki viszont felismeri a lányt, és figyelmezteti, hogy vegye le a ruhát, mert bajba fog kerülni. 
Ez azonban nem sikerül neki időben, mert az úrnője szeretője visszatér, és mivel a lány most sem reagál 
közeledésére, és a férfi nem ismeri fel, féltékenységében leszúrja.

 Pl.: „Hanako”, Az Ujság, 1908. május 4. vagy DÖMÖTÖR István, „Hanako”, Uj Idők, 1908. május 24.636

 NÁDAI Pál, „Hanako”, A Hét, 1908. május 3.637

 „A szin japán kert a megszokott pavilonnal.” „Hanako,” Budapesti Hírlap, 1908. május 3.638

 „Hanako”, Az Ujság, 1908. május 4.639

 ERÉNYI Nándor, „Hanako”, Pesti Napló, 1908. május 5.640
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utalhatnak,  melyet  Erényi  Nándor  egyszerűen  „harminc  perc  Vaudeville”-nek  titulált, 

melynek „utolsó öt perce véres tragédia.”641

S nem a szavával, az artikulált beszédével ujjong, mikor az úrnője ruháit magára kapkodja, 
hanem  mozgással,  izgatottsággal  és  ahogy  billeg,  csetlik-botlik  a  nagy  ruháiban,  már 
leselkedő közelségben vár reá a halál.642

Akárcsak Sadayakko esetében, itt is a már-már túlzottan realisztikus haláljelenet aratta 

a legnagyobb sikert a közönség köreiben, melyben többen valami ősit, természeteset véltek 

felfedezni, bár a legnagyobb dicséret Hanako esetében is „európaiságának” elismerése 

volt: „[a]nnak a mozdulatnak a nemessége azonban, amelylyel a gyilkos udvarló kezét 

urnője kezébe teszi, teljesen nyugati, európai, mintha Duse mozdult volna a Gauthier 

Margit halálos ágyán.”  Vagyis „[a]miben eltér, fölöttünk áll és gazdagabb, az a hangok 643

és mozdulatok roppant skálája.”  Több kritika kiemeli továbbá a haláljelenet kapcsán 644

a szemeit – valószínűsíthető a niramit –, mely korábban Rodint is megihlette: 

Egy kicsit sziszeg, egy pár perczig vinnyog, mint egy avarba hulló véres madár, aztán 
megüvegesednek, borzasztóan elváltoznak szemei és eldül.  645

Halála 

idegrázó vergődés, amelynek szavát alig halljuk, csak sóhajtását, szemeinek fénye szemünk 
láttára törik meg […].  646

A haldoklási jelenetet vérfagyasztó realizmussal játszsza meg a fiatal japán művésznő. Egyik 
testrésze a másik után hal el, tagjai rángatóznak, arcza elsápad, lélekzet után kapkod, még 
egy merev pillantást vet a közönségre, aztán megindul a halálküzdelem, melynek tetőpontja 
az, hogy Hanakó szájából vércsöppek bukkanak elő és lassan végigfolynak a haldokló 
állán.  647

Hanako sikeres fellépései után 1913 októberében tért vissza Budapestre, ahol ezúttal 4. és 

12. között öt estén át három darabbal szerepelt a Budapesti Színház színpadán. A repertoáron 

a Harakiri, a Teaházban és a már ismert Otake szerepelt, bár Ráskai Ferenc tudósítása 

szerint a Harakiri és a Teaházban című produkciókat a publikum már 1908-ban is láthatta, 

s csak az Otake új műsorszám.  Ez alapján feltételezhető, hogy a másik két darab 648

szerepelhetett a korábbi műsorban, de ez a megállapítás bizonytalan, mivel az Otakét 

 Uo.641

 NÁDAI Pál, „Hanako”, A Hét, 1908. május 3.642

 ERÉNYI Nándor, „Hanako”, Pesti Napló, 1908. május 5.643

 DÖMÖTÖR István, „Hanako”, Uj Idők, 1908. május 24.644

 NÁDAI Pál, „Hanako”, A Hét, 1908. május 3.645

 „Hanako”, Magyarország, 1908. május 3.646

 „Egy új Szada-Jakkó”, Tolnai Világlap, 1908. március 15.647

 RÁSKAI Ferenc, „Hanako”, Pesti Hírlap, 1913. október 5.648
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illetően is téved a szerző. A három darab viszont három különböző történettel három eltérő 

halálmódot nyújtott, melyekben Hanako „egyformán föl tudott emelkedni a legtisztább 

müvészet magaslatára,”  s meg tudott halni „[e]lőször csöndesen, szépen, a hogy a láng 649

kialszik, szinte mosolyogva, boldog megkönnyebbüléssel, majd ellenszegülve, vadul 

küzdve, s végül kinban gyötrelemben rángatódzón.”  Ebben az esetben viszont már 650

felmerült az autentikusság kérdése, s Az Ujság munkatársa, Pásztor Árpád ki is mondja, 

hogy Hanakónak nincsenek japán darabjai. Egyedül a Harakiri rendelkezik japán 

gyökerekkel a többi csupán „az európai imprezárió mesterkedése”, aki „[v]ariétészámot 

csinált Hanakóból, megbízta, hogy szerezzen be egy húsz- huszonöt perczes apróságot, 

a melyben minden meglegyen. Japán ének, táncz, bajvivás, szerelem és halál.”  Pásztor 651

szerint a Harakiri Chikamatsu Monzaemon (1653–1725), a japán Shakespeare-ként is 

emlegetett drámaíró munkája, melynek eredeti címe Banshu Sara-yashiki, s Hanako ennek 

a műnek csak az első felvonását viszi színre. Nem tudni, honnan szerezte információit 

a szerző, de a Banshu Sarayashiki 番町皿屋敷　valójában egy ismert kaidan 怪談, vagyis 

szellemtörtént,  melyből 1741-ben a Toyotake-za számára készített bábelőadást Asada 652

Icchô 浅田一鳥 (?–?), valamint I. Tamenaga Tarobei 為永太郎兵衛 (?–?), majd 1824-ben, 

romantikusabb verzióban, I. Nakawa Harusuke 晴助奈河 (1782–?), és III. Segawa Jokō 瀬川

如皐 (1806–1881) írt belőle kabuki drámát.  Hanako verziójában is egy szolgálólány 653

kijátszása és egy értékes tányér elvesztése körül zajlanak az események, de míg ott a 

szolgálót ura öli meg azzal, hogy kútba dobja, addig ebben az esetben a Hanako által 

alakított szolgálólány öngyilkosságot követ el. A darab ugyan – feltételezhetően a nyugati 

közönségnek szánt ismerősség érdekében – Harakiri címen futott, valójában Hanako „női 

seppukut” követett el, vagyis átszúrta a nyakát, ami kétségkívül látványosabb és 

 REICHENHALLERNÉ PETHEŐ Irén, „Hanako”, Budapesti Hírlap, 1913. október 12.649

 Uo.650

 PÁSZTOR Árpád, „Hanako és a japán szinház”, Az Ujság, 1913. október 7.651

 A történet a szépséges Okiku szolgálólány igazságtalan haláláról és szellemként való visszatéréséről szól. 652

Ura, a szamuráj Aoyama szeretné, ha a lány a szeretőjévé válna, de ő mindig visszautasítja. Hogy 
megleckéztesse Okikut rábíz tíz értékes tányért, melyből egyet titokban elcsen. A lány hiába számolja újra 
és újra, csak kilencet talál. Végül bevallja Aoyamának, hogy elveszített egy tányért, a férfi viszont 
hajlandó megbocsátani, ha a lány a szeretője lesz. Ezt Okiku ismét visszautasítja, mire a férfi bedobja őt 
egy kútba. Halála után Okiku addig jár vissza kísérteni, míg meg nem találják a tizedik tányért.

 Vö.: Jeremy ROBERTS, Japanese Mythology A to Z, Chelsea House, 2009, 101–102. és https://653

www.kabuki21.com/banshu_sarayashiki.php

178



„véresebb” végkifejletet adott a történetnek.  A Teaházban című darabnak viszont – 654

melyben kurtizánt alakít, s egy szamurájt kellene megölnie, de a dolgok balul sülnek el, így 

a szamuráj egy heves küzdelem után a lányt öli meg  – egyáltalán nincs eredeti japán 655

előzménye, Fuller japanizáló előadása, akárcsak az Otake. „Hanako meghalásaiban csak 

a nagyszerü produkció marad meg, de a japáni drámák morális alapja nincs meg. Szinház, 

Európának készült.”  656

Felmerül a kérdés, hogy miért lett 1913-ban ennyire fontos a darabok eredetisége és 

Hanako „autentikussága”, mikor haláljeleneteit ugyanúgy csodálták, s színészetét egyesek 

internacionálisnak vélték.  657

Az internacionalitás kérdése valószínűleg ugyanúgy a haláljelenethez kapcsolódott, s 

a magyar közönség is ugyanazt az „egyetemességet” látta meg Hanako játékában, amelyet 

korábban Fuller, Duncan, St. Denis vagy Rodin. Emellett viszont Fuller darabjai 1913-ra 

mintha elvesztették volna eredetiségük látszatát, s mint korábban említettem, egyszerűnek 

és művinek tűntek, szemben például Sadayakkóék korábbi repertoárjával, mely minden 

esetben valós kabuki-darabokból építkezett. Elmondható tehát, hogy a magyar közönség 

esetében Hanako előadásai már kezdtek túl ismerőssé válni, s a haláljelenetek nélkül 

inkább komikusak voltak, nem igazán értek el hatást, a produkciók inkább „emberi 

szenzációt”  kínáltak, mint művészit. Ezzel ellentétben a Kawakami-társulat a valódi 658

kabuki-daraboknak köszönhetően meg tudta őrizni idegenségét. 

A magyar kritikusok között ez a felfedezés, a hitelesség kérdésének elvesztése, Szász 

Zoltán esetében éri el a csúcspontot, aki durva, becsmérlő és kirekesztő kritikával illeti 

Hanakót azzal, hogy cirkuszi „athlétikával edzett törpé”-hez hasonlítja. Véleménye szerint 

nincs benne magasabb művésziség, sokszor dicsért kecses mozgása inkább alsóbbrendű és 

állatias. Cikke végén pedig a darwini elméletre hivatkozva a japánokat közelebb állóknak 

tartja a majmokhoz, melyre jó példa Hanako és társulata.  659

Sadayakkóról budapesti fellépése után évekkel később is jelentek meg rövidebb cikkek. 

Hanakóról ez nem mondható el, mivel hazájában soha nem lépett színpadra, viszont 

 PÁSZTOR Árpád, „Hanako és a japán szinház”, Az Ujság, 1913. október 7.654

 A cselekményről bővebben: REICHENHALLERNÉ PETHEŐ Irén, „Hanako”, Budapesti Hírlap, 1913. október 12.655

 PÁSZTOR Árpád, „Hanako és a japán szinház”, Az Ujság, 1913. október 7.656

 „Hanako”, A Hét, 1913. október 12.657

 „Hanako”, Világ, 1913. október 7.658

 SZÁSZ Zoltán, „Hanako s a többi japáni”, Pesti Hírlap, 1913. október 14.659
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mindkét színésznőről olvasható volt két „leleplező” cikk. Az első 1911-ben Pásztor Árpád 

tollából, aki a Vasárnapi Ujságnak számolt be tokiói látogatásáról és az ottani 

színházigazgatókkal való találkozásáról. Ugyanebben a szövegben is számos életrajzi 

pontatlanság van a két színésznőt illetően, az viszont egyértelműen kiderül, hogy ők 

valójában csak nyugaton léteznek. Főként igaz ez Hanakóra, akiről még annyit sem tudnak 

hazájában, mint Sadayakkóról, aki Japánban is ért el sikereket Kawakamival. A riportban 

az is elhangzik, hogy a szigetországban nincsenek színésznők, így Sadayakko és Hanako 

nem is képviselhetik a hagyományos japán színház értékeit.  Az a gondolat pedig, hogy 660

nők nem képviselhetik a hagyományos japán színházat, összecseng Craig Sadayakkóval 

kapcsolatos megállapításával, mely szerint jobb lenne, ha nem szerepelnének nők a japán 

színpadon, mert nem ez a színjáték ősi és természetes formája. (Természetesen a kabukiról 

abból a szempontból sosem beszélnek, hogy eredetileg nők táncaiból alakult ki, tehát a női 

színjátszásnak abszolút van létjogosultsága Japánban.) Hozzá kell tenni azonban, hogy 

a riport ellenére Sadayakkót továbbra is úgy fogják emlegetni, mint addig, s Hanakónak 

a második budapesti szereplésére sem volt hatással a megjelent cikk, hiszen továbbra 

is a tokiói Császári Színház tagjaként tüntették fel. 

Érdekes adalék ellenben Pásztor másik, szintén leleplezőnek szánt írása 1913 

októberéből, vagyis Hanako második vendégjátékának idejéből. Itt is megerősítést nyer, 

amit már néhányan a színpadon is látni véltek, hogy amit Európában látunk, annak semmi 

köze a hagyományos japán színházhoz (jelen esetben a kabukihoz), de jelentős vagyont 

lehet szerezni bármiféle japanizáló előadással, hiszen a nyugati közönség nagy eséllyel 

még sosem látott autentikus japán színházat. Figyelemreméltó, hogy itt valós életrajzi 

adatok jelennek meg Sadayakkóról és Kawakami Otojirōról, a sōshi és shinpa 

mozgalomról, emellett pedig Hanako is megszólal a cikkben, s megvallja, hogy 

produkcióikban minden európai.   661

Minden úgy történik, a hogy az európaiak akarják. Egy kis jelenetben mindent meg kell 
csinálnom. Az imprezárió kívánsága parancs. Majdnem sírtam, mikor Londonban a Savoy 
Theatre-ben a japán hangszer, a djorori nélkül kellett fellépnem. De kellett! Az imprezárió 
akarta. A műsort is szerinte állítom össze. Csak egyszer szeretnék Európában valódi japán 
színészetet bemutatni! De ki tudja, hogy sikerül-e? Londonban ott van minden hangszerem, 
de nem játszhatom rajta, senki sem érti.  662

 PÁSZTOR Árpád, „A japán szinház”, Vasárnapi Ujság, 1911. március 26.660

 PÁSZTOR Árpád, „Hanako és a japán szinház”, Az Ujság, 1913. október 7.661

 Uo.662
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Amennyiben elfogadjuk e nyilatkozat hitelességét, az erős áldozati felhangokkal bíró 

szöveg ismét visszavezet Hanako önállóságának kérdéséhez. Ez alapján Hanakónak nem 

volt semmiféle függetlensége, s valóban csak Fuller bábjaként létezett, kénytelen volt 

végrehajtani minden utasítást. Nem tudható azonban, hogy Hanakónak ez a fajta 

megnyilvánulása mennyiben marketingfogás, hogy ugyanazt az áldozatot látjuk megjelenni 

az életben, mint színpadi szerepei esetében. Ráadásul a teljes önállótlanságnak ellentmond 

a Harakiri című produkció. Mivel a többi előadásukkal szemben ennek egy népszerű japán 

szellemtörténet és báb-, illetve kabuki-darab az alapja, feltételezhető, hogy nem Fuller 

ötlete volt a színpadra állítás. Természetesen az alaptörténet, vagyis a „harakiri” jelenet és 

cím módosítása már arra utalhat, hogy „nyugati” szemszögből közelítenek az 

alapanyaghoz, de ez ugyanúgy lehetett közös munka eredménye is. A nyilatkozat 

hitelességét azonban az is megkérdőjelezi, hogy még reklámfogás miatt sem szerencsés 

„bevallani” a közöségnek, hogy minden európai, ha emellett a színpadon arra törekednek, 

hogy „valódi” japán előadásokként adják el a produkcióikat, 

Mindenesetre 1913-ra úgy tűnik, hogy a magyar közönséget már kevésbé elégítette ki 

a csupán japán klisékre támaszkodó, de egyébként semmiféle autentikusságot nem 

tartalmazó előadások halmaza. Ennek fényében más megvilágításba kerül az az eset is, 

mikor Hanako a feltűnés kedvéért világító izzókkal a ruháján jelent meg a közönség előtt. 

Ezen a ponton már teljesen egyértelművé vált, hogy Hanako és Fuller kizárólag a látványos 

sikerekre építenek, ha kell, mellőzve a japán színház minden hagyományos vonását. 

A Kawakami-társulatnak ellenben látens interkulturális előadásaikkal végig sikerült 

megőriznie a közönség szemében az eredetiség látszatát, míg Hanako japanizáló 

előadásaiból – a nirami ellenére is – mindenfajta vágyott autentikusság kiveszett.  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BEFEJEZÉS 

Az utóbbi évtizedekben a kelet-ázsiai formanyelvet olyan rendezők interkulturális 

előadásai tették közismertté, mint Ninagawa Yukio, Suzuki Tadashi, Eugenio Barba, Peter 

Brook és Ariane Mnouchkine. Munkájukkal arra is rámutattak, hogy e formanyelv 

„europaizálása” megkérdőjelezhetetlen része színházi jelenünknek. Ez a folyamat 

ugyanakkor korábban vette kezdetét, ahogyan ennek komplementere, vagyis az európai 

drámák „keletiesítése”, esetünkben „japanizálása” is.  

A XIX–XX. század fordulójától a különböző keleti színházi formák elkezdtek 

beépülni a nyugati színházcsinálók, például Craig, Mejerhold, Reinhardt, Fuller, St. Denis 

alkotásaiba. Ez bizonyos értelemben választ jelenthetett a nyelvi válságra, fontos viszont, 

hogy a keleti színjátéktípusok nem „eredeti” formájukban érkeztek a Nyugatra. Ezzel 

szemben Japánban a Meiji-megújulás által eredményezett modernizációs hullám keretében 

éppen a hagyományos színjátéktípusoknak, a Nyugat által értékelt és követendő, „ősi” 

aspektusától kívántak megszabadulni: a logocentrikus színház vált mértékadóvá. Japán 

szempontból ennek a folyamatnak a kezdete szorosan kapcsolódik Kawakami Sadayakko 

és Hanako munkásságához, illetve a velük együtt működő társulatokhoz, csoportokhoz és 

személyekhez. 

Donald Keene szerint Sadayakko és Hanako sikerei valójában csak a XX. század elején 

éppen népszerű nyugati tendenciába illeszkedtek bele, melyben a közönség a japonizmus 

bűvöletében élt és a nagy tragikák játékát találta lenyűgözőnek. Sadayakko és Hanako 

színpadi játéka azonban – még ha a korabeli elképzelések ellenére nem is volt autentikus – 

számos művésznek kínált lehetséges alternatívát az európai színház reteatralizációjára, 

illetve szolgáltak projekciós felületként színházi elképzeléseikhez. 

A Kawakami-társulat mint az interkulturális cserekereskedelem heterotópiája külföldi 

körútjai alkalmával „a Nyugat előtt” mutatta be az épp általuk is változó japán színjátszást. 

Előadásaikkal nemcsak a kabukit mutatták meg az amerikai közönségnek, hanem a 

közönség negatív és elutasító visszajelzésére azonnal reagálva képesek voltak a nyugati 

elvárásokhoz igazítani, ismerőssé tenni a teljesen – és ezáltal befogadhatatlanul – idegent.  

Ezáltal Kawakami Otojirō mintegy saját színházi hagyományát „kolonializálta”, amikor 

a nyugati dramaturgia mintájára módosított a társulat repertoárján és új, melodramatikus 
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valamint romantikus jelenetek összefűzéséből alkotta meg előadásait. Az így létrejövő 

produkciók már hatékony párbeszédet tudtak kialakítani a korabeli közönséggel, ami 

egyrészt a jelentős vizuális hatásmechanizmusoknak, illetve a feszesebb ritmusnak és 

előadásidőnek volt köszönhető. Ezek az összetevők pedig sikeresen elérték a nézőknél, 

hogy az előadások idegen és egzotikus volta ellenére elkezdjenek sajátként tekinteni rájuk. 

Ezzel párhuzamosan viszont Kawakami nemcsak a kabuki-darabokat „nyugatiasította”, 

hanem a körútjuk során tapasztalt nyugati színház egyes elemeit is hatékonyan alkalmazta 

a kabuki versenytársaként megjelenő reform műfaj, a shinpa esetében is. Miután tehát 

külföldön sikeresen népszerűsítették a kabukit és ezáltal a japán kultúrát, számos színházi 

tapasztalattal tértek haza, s megteremtették a modern nyugati dráma meghonosodásához 

szükséges közeget. Egyrészt tehát Kawakami Otojirō és felesége, Sadayakko vállalt célja 

volt, hogy az Amerikában és Európában tapasztalt színházi technikák alapján, vagyis 

a főként történeti és társadalmi realizmus jegyében szerveződő játékparadigma mintájára 

egyenesítsék ki a japán színházat és térjenek el a kabuki-hagyománytól. Másrészt, az ő 

hazai tevékenységüknek, Sadayakko vállaltan színésznői megjelenésének és az első 

hivatalos színésznőképző alapításának köszönhető, hogy Matsui Sumako az Irodalmi 

Társaság Színházi Kutatóintézetének keretei között gyakorolta az európai naturalista 

színjátszást, miközben emblematikus főszerepeivel, a Babaházban és az Otthonban 

nyújtott alakításaival részévé vált a korabeli Japánban kibontakozó feminista 

mozgalomnak.  

Az I. fejezet 5. alfejezetében az interkulturális színház fogalma alatt bevezetett 

alkategória, a látens interkulturális előadás mint értelmezési koncepció arra ad lehetőséget, 

hogy a Sadayakko és Hanako által létrehozott produkciók markánsan elkülöníthetők 

legyenek, és egymás mellett tudjuk vizsgálni őket mind közös pontjaik, mind eltéréseik 

alapján. Valójában a Sadayakko-féle látens interkulturális előadások és a Hanako-féle 

japanizáló előadások egyfelől szembesítették az amerikai és európai közönséget a tradíció 

idegenségével és a színészi test szemiotizálhatóságát felmutatván ráébresztették a nyugati 

színház dramatikus diskurzusát önnön logocentrikus vonásaira.  Másfelől viszont 663

megteremtették a japán színház nyugati tekintet általi „kolonializálhatóságának” kereteit, 

 FISCHER-LICHTE, Theater… i. m., 179.663
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ami a Kawakami-féle honan és seigeki produkciókban, illetve Matsui Sumako shingeki és 

Hanako „japanizáló” előadásaiban érhető tetten a legszembetűnőbb módon. 

A nyugati közönség számára elsősorban Sadayakko és Hanako egzotikumba csomagolt 

naturalista halála tudott megragadhatóvá válni, egy olyan halál, mely mindkét esetben 

tanult, tehát kulturálisan determinált sémákból épült fel. Alapvető – reflektált vagy 

reflektálatlan – (ön?)megtévesztésről beszélhetünk tehát, mely alól egyik fél sem bújhatott 

ki. Sadayakko olyan japán előadásokban játszott, melyeket az értés és a befogadás miatt 

ismerőssé tettek a nyugati közönség számára. Hanako, ugyan a nirami használatával 

„belecsempészett” játékmódjába egyes elemeket a kabukiból, de olyan, Loïe Fuller által írt, 

tehát teljes mértékben egy európai színházcsináló tekintete és Kelet-elképzelései alapján 

konstruált nyugati produkciók főszereplője volt, melyek ezáltal képesek voltak az európai 

közönség tipikus Japán-képét kielégíteni. Matsui Sumako pedig egyrészt olyan nyugati 

előadások főszereplője lett, melyekkel nemcsak a nők színpadon való megjelenését 

legitimálta, hanem nyomatékosította a nők jelenlétét a társadalomban is. Hiába azonban 

a shingeki modernsége és az „új nők” egyre erősödő jelenléte – melyek egyértelműen 

a Meiji-megújulás és az intenzív nyugatiasodás hozadékai –, a japán közönség a saját, 

évszázadokra visszavezethető hagyományos etikáját kérte számon több előadáson, 

vagyis a korabeli nézők is az ismerősséget hiányolták az alkotásokból. Így, amikor 

Shimamura Hōgetsu átírja az Otthon egyes részeit, főként az utolsó jelenetet úgy, hogy 

megvalósuljon benne a tradicionális konfuciuszi szülőtisztelet, akkor pontosan ugyanazt 

a gesztust teszi, mint Kawakami nyugaton: átír a megértés és el-/befogadás érdekében. 

A disszertáció utolsó fejezete, mely Sadayakko és Hanako budapesti vendégszerepléseit 

és ezek recepcióját vizsgálja, e feltétlen el-/befogadás szituációjának megkérdőjelezésére/

megkérdőjelezhetőségére mutat rá. A magyar sajtótermékeket elemezve látható, hogy 

Hanako második budapesti fellépését követően már fontos szempont lesz a valódi 

hitelesség, s hangsúly kerül a japanizáló és autentikusan japán színház elkülönítésére, 

holott ez a szempont korábban nem volt releváns. További kutatások témája lehet ennek 

a problematikának a vizsgálata, egyáltalán megléte más európai országokban, ahol 

Sadayakko és Hanako egyaránt turnéztak, illetve feltárására vár még mindkettőjük teljes 

magyarországi vendégszereplése és ennek fogadtatása. 
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Nemcsak a jelen disszertáció keretein, de általában véve a színháztörténeti kutatásokon 

is túlmutat emellett azon nagyon is jelentős feszültségeknek a vizsgálata, melyek a Meiji-

megújulást, a Japánban zajló kétarcú modernizációs folyamatokat és legfőképpen a kor 

japán társadalmát jellemezték, és amelyeknek a disszertációban elemzett színházi 

jelenségek, a színház közegében megjelenő belső önellentmondások leképeződései voltak. 

Ezek a feszültségek jelennek meg a három vizsgált színésznőnek nemcsak a karrierjében, 

hanem személyes életében is, amennyiben Hanako, még mindig ragaszkodva a régi 

hagyományokhoz, Japánban sosem lépett fel; amennyiben Matsui Sumako modern, új 

nősége ellenére nem volt képes önállóan folytatni karrierjét szerelme halála után; és 

amennyiben Sadayakko élete végén buddhista templomot emeltetett a shinpának. Így, noha 

a színésznők, a társulatok és a nyugati és keleti nézők is az Idegen vonzásában álltak, 

valójában a Sajáton teljesen sosem kerültek kívül. Ez azonban semmilyen szempontból 

nem tekinthető kudarcnak, hiszen az Idegen vonzásában állni jelentheti az Idegen 

megtapasztalását is, mely hatással lehet a Saját megismerésére és re-prezentálására.  
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MELLÉKLET 

 

     Kawakami Sadayakko  Matsui Sumako       Hanako 

1. kép   A gésa és a lovag I. felvonása, a Sayaate jelenet 
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2. kép   A gésa és a lovag II. felvonása, Katsuragi tánca a templom előtt  

3. kép Sadayakko és Kawakami Otojirō A gésa és a lovagban, Sadayakko haláljelenete. 
Le Théâtre, September 1900. 
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4. kép  Pablo Picasso:     5. kép Otto Müller: 
  La danseuse Sada Yakko (1901)   Poster of Yakko (1900) 

6. kép William Nicholson:    7. kép Tavik Frantisek Simon: 
    Sada Yacco (1902)    Sada Yacco, Paris (1908) 
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8. kép Rupert Bunny:     9. kép Rupert Bunny: 
 Madame Sada Yacco as Kesa (1907)             Mme Sada Yacco  
                  ‘Le Shogun’ (1907) 

10. kép   Jelenet a Kawakami-féle Othello   11. kép  Sadayakko mint  
   előadásból, Kawakami mint Othello és    Ophelia (1903) 
   Sadayakko mint Desdemona (1903) 
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12. kép Matsui Sumako a tarantella jelenetben. A jobb felső sarokban köpenybe öltözve a 
távozása előtti pillanatban. ( Engei gahō 1911. október) 

13. kép   Kawamaki Sadayakko és Matsui Sumako a Salome című előadásban (1917) 
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14. kép   Matsui Sumako nyugati köpenyben a Botanbake lapjáról 

15. kép   Rodin alkotásai a kambodzsai táncosokról (1906) 
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a, b,



16. kép   A Halál arca tera cotta kisplasztika és Rodin egyéb munkái Hanakóról (1906–1907) 

17. kép   Rodin: Hanako (1906–1907) 

192

a, c,

d, e, f, g,

b,
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18. kép   Blaha Lujza mint Koziki 

19. kép   A mikádó című előadás műteremfotói 
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a, b,



20. kép  Pálmay Ilka mint Pillangókisasszony (1901) 

21. kép   Jantyik Mátyás festménye Sadayakkóról (1902) 
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