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P Á L Y I A N D R Á S

Mim L a b o r a t ó r i u m

Századunk új színházi törekvéseiben
nemegyszer találkozhatunk pantomimikus
elemek alkalmazásával, s a pantomim mint
önálló színházi műfaj is reneszánszát éli.
Gordon Craig, amikor „felsőbbrendű
bábunak" álmodta meg a korszerű színészt,
még nem tudta, hogy Marcel Marceau, a
klasszikus mim nagy mestere ebben a
mimus pontos meg-határozását látja majd.
De nem tudhatta azt sem, hogy Brecht, aki
egészen más eszmei és művészi
elképzelésből indult ki, mint Craig, a
színészi játékot illetően rendkívüli
jelentőséget tulajdonít a pantomimnek: a
kínai pantomimikus színjátszás Brecht
számára evidens ér-vénnyel mutatta fel,
amit ő „elidegenítésnek" nevezett: a
színész olyan tudatos távolságtartásút a
szereptől, mely a nézőben is tudatosítja
saját jelenlétét a színházban. Nem véletlen,
hogy Marceau-ra is a kínai színház volt a
legnagyobb hatással; sőt említhetnénk egy
másik, még frissebb példát: Jerzy Gro-
towski is, aki viszont kísérleti színházában
többek közt a pantomim technikájának
újszerű alkalmazásával próbálkozik,
rendezői pályafutása elején Kínában járt
tanulmányúton. Grotowski ugyanakkor
hivatkozik Dullin testrit-

mus-gyakorlataira is, akinek pedig Barrault
és Decroux is tanítványa volt: ők ismét más
útját dolgozták ki a pantomimikus elemek
színházi felhasználásának. De ha teljessé
akarnánk tenni e névsort, még bőven
sorolhatnánk a szín-házi alkotókat:
beszélhetnénk Béjartnak a balettől a
pantomim felé fejlődő koreográfiáiról, a
lengyel Tomaszewski
pantomimszínházának ellenkező irányú, a
balett felé hajló fejlődéséről, de em-
líthetnénk akár Ljubimov, Brook vagy
Strehler rendezéseit, akik szintén élnek a
pantomim adta lehetőségekkel.

De a világszínházi áttekintés folytatatása
helyett hadd állapítsuk meg inkább, hogy a
fentiekhez hasonló hazai példákat aligha
sorolhatnánk. Bár igaz, utóbb
elszaporodtak a különböző felkészültségű
szólómimesek, s van néhány
pantomimegyüttesünk is, mégsem túlzás,
ha azt mondjuk, hogy a hazai pantomim
ügye rosszul áll. Rosszul, mert nincsenek
„mesterei", s így nincsenek „tanítványok"
sem, aminek elsősorban a technikai
felkészültség szenvedi kárát; és rosszul,
mert a hivatásos színházak és a
színészképzés szinte nem is vesz tudomást
a pantomimról, ami - ha csupán arra
gondolunk, hány színházi rendezőnk
tulajdonít alapvető jelentőséget Brecht
színházelméletének -, enyhén szólva,
különös.

Mim Laboratórium

E pantomimtérkép felvázolása után érthető,
miért szentelünk külön figyelmet a nyár
végén megnyílt C-33 Mim Laboratórium
bemutatkozásának. Köllő Miklós, aki
koreográfusa, rendezője és szereplője is a
Jean Genet Négerelejéből Feketék címmel
készített pantomimnek, megkísérli a
lehetetlent: a keze alatt dolgozó D o m i n ó

együttessel nem-csak egyszerűen a hazai
pantomimjáték ügyét kívánja szolgálni
(ahogy tehetné, mondjuk, egy
másodrangúan színvonalas, hagyományos
eszközökkel dolgozó előadás), hanem
sokkal inkább egy új-fajta
pantomimszínház eszközeit keresi, azaz
kísérletet tesz a kísérletre: a munka java
majd akkor jön, ha az együttes megtalálta
egyensúlyát. Ennek az egyen-súlyhiánynak
mindenekelőtt pedig technikai okai vannak:
a Feketék előadásában hivatásos és amatőr
mimesek egyaránt részt vesznek (az
együttesből például kiemelkedik nagy
technikai tudásával Köllő Miklós), így
mégis az egész előadásnak van némi
amatőr jellege. Aminek megállapítása közel
sem egyér-

telmű az elmarasztalással, ahogy például
Molnár Gál Péter amatőr elő-adásokat
recenzálva, szellemesen mutat rá, hogy az
új színházi törekvések nem-egyszer amatőr
színházak kezdeményezéseiből születtek.
Az amatőr kezdeményezés ugyanis
nemcsak műkedvelést jelent, hanem azt is,
hogy ez az új színház eleve mentes a profi
színházakat mindig fenyegető hamis
beidegződésektől, rutin-megoldásoktól.

A Dominó együttes hat éve alakult Köllő
Miklós vezetésével, s azóta mint-egy
kétszáz előadásuk volt Budapesten és
vidéken. Bemutatóik közül a legérettebb A
párizsi Notre-Dame című „mimodráma
groteszk", melyet e sorok írójának a 11.
Nyíregyházi Művészeti Heteken volt
alkalma látni. Ez az előadás a Hugo-
regény egy szálat - a cigány-lány és a
főpap drámáját - dolgozta fel, a középkori
misztériumjáték és a vásári csúfok világát
idézve. A párizsi Notre-Dame előadása
még hagyományos szín-padra készült, s
eszközeiben is sokkal hagyományosabb
színház volt, mint a Feketék: leginkább
talán az előadás bizonyos szertartásosság-
igénye jelezte azt az utat, melyet úgy
tűnik, a Mim Laboratórium járni kíván.

Genet és a Feketék

Mielőtt azonban közelebbről szemügyre.
vennénk ezt, szólnunk kell magáról az
előadott darabról, illetve annak panto-
mimváltozatáról. Genet 1958-ban írta a
Négereket, mely a modern „kísérleti"

drámairodalom egyik legremekebb al-
kotása. A darab cselekményének
középpontjában egy fehér nő meggyilkolása
áll. Ebben a gyilkosságban előbb az a
lényeges, hogy a négereknek még egy-szer
el kell játszaniuk; de később már azon
töprengünk, hogy maga a gyilkosság
valóban megtörtént-e. De minél jobban a
képzelet és az illúziók világába vész a
gyilkosság, annál nyilvánvalóbbá válnak a
részletek, melyek valóságosságát
bizonyítják. Es végül a tető-pont: Diouf
mágikus temetése, azé a fekete férfié,
akinek át kellett változnia fehér nővé. Így e
temetési mágiában a gyászének
örömujjongással vegyül: az előbbi az öreg

néger férfinak, az utóbbi az ifjú fehér
nőnek szól. Diouf egyedül-álló szerep a

modern drámairodalomban: ennek a
négernek markánsan meg kell rajzolnia a
fehér lány alakját, akit egy másik néger ölt
meg, s aki (másképp nem lenne értelme a
gyilkosságnak) az egész fehér emberiséget
és kultúrát kép-
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viseli, így a „fehér udvart" is, mely ott ül a
színen és figyelemmel kíséri a játékot; sőt
meg kell szülnie a fehérek hű képmásait
(piszkos szoknyája alól elő-kerülő bábuk
alakjában), ami egyúttal azt is jelenti,
hogy a fehérek voltaképp négerek, azaz a
világ felett uralkodó „fehér udvar" nem
más, mint a négerek elképzelése a
fehérekről. Es végül kiderül, hogy ez az
egész szertartás azért folyik, hogy
elterelje a figyelmet egy másik
gyilkosságról, melynek előkészítése a
színfalak mögött történik, s mely-re
mégsem kerül sor. Egy pillanatra úgy
érezzük, hogy egy fájdalmas vallomás,
egyéni színvallás szemtanúi vagyunk, de
rögtön ki kell józanodnunk: Genet
színháza számára a színház az egyedüli
valóság, a külvilág nem létezik.

Köllő Miklós nem akarja letagadni a
külvilágot, s amikor a színházi szertartást
elképzeli, annak aktív részesei a nézők,
akik a külvilág objektivitását hozzák a
színházba. Ez az alapvető szempont, mely
meghatározza a Genet-darab átdolgozását.
Vagyis amire az új cím is (Feketék) utal:
nem egyszerűen az írott dráma szavainak
pantomimmá alakításáról, gesztusban-
mozgásban való megformálásáról van itt
szó. A Mim Laboratóriumban a feketék
mindvégig feketék maradnak, a fehérek
pedig fehérek: a néger-fehér ellentét
fekete-fehérre való átfogalmazása egyrészt
még elvontabbá teszi a drámát (de paradox
módon talán közelebb is hozza a magyar
nézőhöz, akinek a négerkérdés esetleg túl
távoli és egzotikus), másrészt viszont
Köllő lemond a Genet-darabnak arról a
rafinált áttételességéről, amit a legjobban
Diouf szerepében láthattunk: a négerek
fehérekké való „át-alakulásának" belső
drámájáról. Így tűnik el az előadásból az
új gyilkosság előkészítésének motívuma
is, mely a Genet-darabban álommá
degradálja a valóságot, s mintegy a
teátralitás végső határait mutatja fel.

Költő Miklós azonban nem e végső
határokat keresi, hanem a modern szín-
házi szertartás formáját; nála a dráma nem
Diouf szerepében éri el tetőpont-ját,
hanem Archibald, a szertartásmester és a
ravatalon fekvő fehér lány, a „pap" és az
„áldozat" kapcsolatában. Archibald a
vérbő, energikus „fekete" kultúra
képviselője - a meggyilkolt fehér lány az
enervált, terméketlen „fehér" kultúráé. A
szertartással a feketék termékenységüket
ünneplik, csakhogy a

termékenység biológiai „erénye" a fehér
lány holtteste felett, aki egy szür-
realisztikus képben meg is elevenedik,
groteszkké, torzzá válik. Egyébként épp
ez az álomjelenet, melynek nyoma sincs a
Genet-darabban, adja a legtöbbet Genet-
ből. Miután a fekete Anya magot hintett a
fehér testbe és mellei nedvével öntözte
azt, majd az egyik fekete megkísérelte
megtermékenyíteni a fehér lányt, de ez is
csak a lány terméketlenségét bizonyította,
a feketék bukfencezve egy létrába
gabalyodnak (melynek eredeti célja
nyilván az lenne, hogy a -- fizikai
értelemben is - elérhetetlenül föléjük
került fehér lányhoz feljussanak rajta),
mintha kalodába lennének zárva: saját
„energiájuk", termékenységük kalodájába.
De az összezárt emberek lassan
megtanulnak külön és együtt mozogni,
ítéletet mondanak a „fehér udvar" fölött,
mely a szertartás nézője, részvevője volt.

A színházi szertartás

Bizonyos primitív törzseknél megfigyel-
ték, hogy sámánisztikus kultuszuk, a
szertartás részére kis kunyhót építenek. A
hala, vagyis a sámán bevonul a sötét
kunyhóba, elzárja magát minden zavaró
hatástól. Amikor a sámán felkészült a
szertartásra, énekével hívja be a törzs
tagjait a kunyhóba. Talán ilyen „kunyhó"
akar lenni az a Szerb utcai pince-helyiség
is, melyben a Mim Laboratórium otthont
kapott. S bár ezt az analógiát tovább
folytathatjuk - lényegesebb érintkezési-
utalási pontokat keresve Köllő
színházideálja és a sámánisztikus kultusz
közt -, ez mindjárt azt is jelzi, hogy Köllő
Miklós, amikor a hagyományos színház
vagy pantomim bizonyos formája ellen
lázad, az ősi szín-játszás más formai
elemeihez túlzottan kötődik (ami
egyébként gyakori tünet a színházi
avantgarde történetében: a koncentrálás
egy adott formai vagy technikai probléma
megoldására sokszor egy sor más jellegű
formai banalitást produkál).

A lényeges kérdés mégsem ez. A sá-
mánisztikus kultusz legfontosabb vonása
színházi szempontból a részvevők teljes
aktivitása, s az, hogy az „eksztázis"

forrása egy lelki diszpozíció, melyet
csupán éberségre segít a külső világ za-
varó benyomásaitól való elrejtőzés. A
sámán az „eksztázis" csúcspontján mint-
egy behatolt a részvevők testébe, ami a
jelenlevőknek minden bizonnyal nem
mindennapi egység-élményt, a közös

megtisztulás vagy elragadtatás élményét
adta.

A nézők tehát - anno 1970 - lemennek a
pincébe, ahol a fatuskókból össze-állított
ravatalon egy mozdulatlan fehér lány
fekszik, a terem közepén öt sötét bőrű
alak a földre borulva. A terem két oldalán
és a ravatallal szembeni dobogón további
fatuskók ülőhelyeknek. A néző, amikor

helyet foglal, kezébe veszi az odakészített

(fehér vagy fekete) maszkot: szerepet kap.
A játék szereplői - a terem közepén
kuporgó feketék - tenyerükkel „dobolnak"
a földön: elkezdődik a szertartás. Ez a
szertartás azonban a legjobb perceiben is
adós marad a sámánisztikus kultuszban
részt vevők egység-tudatával. És ennek
első-sorban nem technikai
felkészületlenség vagy kidolgozatlan
koreografálás az oka.

Alapvetően más a „nézőtér" tudati
struktúrája. A „primitív" nézők ugyanis
egységes hittel, közös meggyőződéssel és
bizalommal jöttek a sámán kunyhójába,
azaz a szertartás színhelyére (hisz nem
egy népnél a sámán az „eksztázis" per-
ceiben pontos és minden további kétséget
kizáró választ adott legnyugtalanítóbb
kérdéseikre). A mai „nézőtér" azonban
nemcsak tudatilag differenciált, aminek
megállapítása szinte közhelynek számít,
hanem bizalmatlan is. Bizalmatlan, mert
egy olyan szertartásba akarják bevonni,
melyet idegennek érez. És így épp az
tűnik el a szertartásból, ami a
sámánisztikus kultusz legfontosabb - és
leginkább irigylésre méltó - vonása szá-
munkra: a színház kultikus egysége.
A nézők aktivitása

A Mim Laboratórium azonban már első
produkciójában is továbblépett. Konkrét
kísérletet tett az egység megteremtésére.

Köllő Miklós és a Dominó együttes
végigjárta a hagyományos pantomim és a
hagyományos színpad iskoláját. Köllő
maga önálló etűdjeiben megkísérelte a
műfaj új lehetőségeit keresni a szóló-mim
keretein belül, amit azonban legutóbb
„egy új stílus egy helyben topogásának"

nevezett; az együttesmim vonatkozásában
pedig A párizsi Notre-Dame előadása
próbálkozott meg a groteszk
misztériumjáték és a marceau-i
kezdeményezésű mimodráma újszerű öt-
vözésére (nem is minden siker nélkül). A
Mim Laboratórium megalakításának
kiindulópontja így nyilvánvalóan - ha-
sonlóan más színházi stúdiók születésé-



hez - a hagyományos nagyszínházban
mereven szétválasztott színpad és nézőtér
ősi egységének megteremtése volt. Csak-
hogy az ősi színház egy az egyben nem
reprodukálható, mint láttuk, elsősorban a
nézők tudati struktúrájának át-alakulása
miatt.

A Mim Laboratórium ezért a nézők
ellenében, mintegy a nézők provokálása
által akarja a kívánatos egységet elérni. A
Genet-darab látszólag kitűnő lehetőséget is
nyújt ehhez: a ravatallal szembeni
emelvényen foglal helyet a .fehér udvar",
melynek passzív szerepei könnyen

"kioszthatók" nézőkre is. Ezeket a „fehér"

nézőket az előadás végén felállítják a
feketék, behajtják őket a „dzsungelbe" (a
terem másik felébe), s a fehér lány holtteste
mellett ítéletet mondanak fölöttük. Ezt a
színészi agressziót azonban egy sor provo-
káció előzi meg az előadás folyamán: a már-
már a nézők megérintéséig fokozott,
„kegyetlenül" közeli gesztusoktól a zajok és
a néző szemébe vakító lám-pák
provokációjáig.

Köllő Miklós nyilván úgy véli, hogy ha a
mimes gesztusaival hatni tud a nézőre,
mozgásra, aktív reagálásra készteti,
megszületik a színházban az ősi rituális
egyesülés. Csakhogy a nézőt - aki nem
színész, tehát lelki diszpozíciója szerint a
passzivitásra hajlik - minden tettlegesség
kizökkenti néző-pozíciójából, és
pszichikailag megtöri benne a művészi
élményt. Ha a nézőt, aki negyven percen át

egy színházi elő-adás, ha úgy tetszik,
szertartás megfigyelője, a teremben lezajló
események tanúja volt, felállítjuk,
kétségkívül provokálva van, de ez a
provokáció nem erősíti, hanem helyettesíti a
művészi hatást. A néző ugyanis, ha
megfosztották megfigyelői pozíciójától,
rendkívüli, furcsa helyzetben érzi magát, s
úgy viselkedik, ahogy általában az élet
rendkívüli helyzeteiben: zavartan, nagyké-
pűen, gúnyosan vagy hisztérikusan; de a
legelementárisabb színezetű reakció is
biztosan sztereotipia, mert a helyzet
rendkívülisége az emberi pszichikum
legintimebb rétegét blokkolja le: azt,
amiben a leginkább önmagunk vagyunk.
Sztanyiszlavszkij a színész színpadi al-
kotómunkájáról szólva a „nyilvános ma-
gány" eszményéről beszél; abban a szín-
házban, mely a nézőket akarja aktivizálni
(mintegy bevonni az alkotás megtisztítóan
kreatív folyamatába) a nézők elé is
leginkább e „nyilvános magány" eszményét
állíthatná. A tettle-

gesség azonban - legyen az csak egy
szemembe vakító reflektor - megfoszt e
magány lehetőségétől.

Amikor a feketék földön-dobolásának
egyre erősödő ritmusa ragad magával, már
valamivel közelebb jutunk a lényeghez. A
premieren például megfigyelhettük, hogy a
ritmus néhány nézőt annyira magával
ragadott, hogy ők is „dobolni" kezdtek; s
ha ezt a hatást elvileg kiterjesztjük az
egész „nézőtérre", itt valóban bizonyos
egység megszületését üdvözölhetjük.
Csakhogy a „dobolás" vagy a hozzá
hasonló bármilyen spontán fizikai aktivitás
mindjárt le is vezeti a nézőben felgyűlt
feszültséget, az ezt követő hasonló
„provokáció" ismét mintegy szűz talajra
hullik, az elő-adás drámai ereje
szétforgácsolódik.

Pantomimszínház?

Az adott példát véve alapul, felvetődik
bennem a kérdés: nem az lenne-e az ideális
eset, ha a nézőt, amikor már oly mértékben
„aktív", hogy „dobolni" akar, az előadás
drámaisága mintegy pszichikailag
megakadályozná a „dobolásban". Mert
végül is a tehetetlenség a legnagyobb
aktivitás lehet a színházban, miképp az
állás a legbonyolultabb mozgás.

És ezzel, azt hiszem, eljutottunk a kérdés
lényegéhez. Ha a színházban a szertartás a
nézők jelenlétében, de nem a nézők
provokálása céljából, tehát nem közvetlenül
a nézők számára folyik, paradox módon a
néző sokkal erősebb provokációnak lehet
kitéve. A stúdió, azaz kisméretű színház
fokozott lehetősége épp abban áll, ahogy ez
ugyancsak a SZÍNHÁZ 1970/9. számában
közölt Beszélgetés a stúdiószínházról című
szerkesztőségi párbeszédből, Giricz Mátyás
és Léner Péter nyilatkozatából is kiderül,
hogy a kisszínházban a néző „közel" kerül,
szinte reflektorfénybe, és ha a színész vagy
a mimes ugyanakkor emocionálisan el tudja
távolítani magától, ez rendkívüli mértékben
fokozhatja a néző-ben szemtanú voltát, ami
végül is a legősibb és legigazabb néző-
állapot.

Ha tehát Köllő Miklós arra kíván kí-
sérletet tenni, hogy a pantomim eszközeivel
teremtsen színházat, akkor úgy tűnik, a
hagyományos pantomim-nyelvnél sokkal
többértelműbb gesztus-nyelv kiépítésére
van szükség, mely bonyolultabb
összefüggéseket tárhatna fel a valóságból
is. Az előadás belső, immanens
drámaiságának növelése a „tettleges"

provokációt pszichikai „provoká-

cióvá" fejleszthetné, a nézők tudatának
legautentikusabb rétegét kezdhetné ki. A
néző reakciója talán nem olyan látványos,
de sokkal elementárisabb, igazabb lenne.

Köllő Miklós láthatóan máris szakított a
hagyományos mim számos alap-elvével:
például a maszkot leteszi a néző kezébe, s
színházában fontos szerepet kap a mimesek
arcjátéka. Ahhoz azonban, hogy egy testi
gesztus a valóság bonyolult összefüggéseit
hordozó, többértelmű (egyszerre
többrétegűen konkrét és absztrakt) művészi
megnyilvánulás legyen, a Mim
Laboratórium mimeseinek még egy
radikálisabb lépést kell megtenniük, amit
talán úgy fogalmazhatnánk meg röviden,
hogy amit megmutatnak, az a saját belső
drámájuk is legyen. A Feketék előadásán
talán csak a halott fehér lányt alakító Káli
Éva gesztusaiban éreztük ezt: ennek a
látszólag legjelentéktelenebb alakításnak
belső sugárzása, drámai töltése volt. Talán
azért, mert a néző fantáziájának is helyet
engedett, bár - épp testileg megfogalmazott
belső drámaiságával - meghatározta e
fantázia irányát.

Előfordulhat persze, hogy a Mim La-
boratórium ilyen irányú művészi fejlődése
során az új formanyelvben helyet kér
magának a nyelv is, mint az elő-adás
„alapanyagául" szolgáló emberi test egyik -
és nem is lényegtelen - megnyilvánulási
formája. Ezt sürgetheti, hogy a pantomim-
gesztusok konkrét jelentésének
megértéséhez bizonyos pantomimikus
átlagműveltség lenne szükséges (mondjuk,
olyasféle, mint amilyen a pekingi opera
nézőinek volt), ez pedig a modern,
differenciált társadalomban lehetetlen. A
jelen előadásnak is egyik művészi
megoldatlansága, hogy a nézők nem
mindig értik a gesztusok konkrét
mondanivalóját, s ez szükségképp maga
után vonja a megjelenített összefüggések
elhomályosulását is, amin esetleg már egy-
egy indulatszó is sokat változtatna.

Természetesen, ha a mimesek beszélni
kezdenek, a Mim Laboratórium valóban
megszűnik a szó hagyományos értelmében
pantomim lenni. De lehetséges, hogy jó
színház lesz. A kísérlet mindenesetre
figyelmet érdemel.




