
egyfelvonásosra váló tömörítéssel. A
kedves zsenge svájciak után pedig így
szólalt meg egy néző szomszédom: „Na
ezután legalább jobban fogjuk értékelni a
Köllőéket." Igy is fel lehet fogni a dolgot.
Az érem másik oldala viszont az, hogy
talán mégsem használ egészen az ügynek a
nemzetközi mezőny ilyen szintjének
felvonultatása, mert esetleg devalválhatja a
hazai pantomimeseink külföldön nyert
arany fesztiváldíjait. - A fiatalság tódult a
Gyermekszínházba; a külföldi pantomim
megjelenése az új, az avantgarde varázsát,
vonzerejét rejti magában. De érettebb fejű
néző számára is az Artaud- Barrault -
Marceau nevekkel fém-jelzett műfaj a
színházi forradalom és megújhodás ezer
változatát egybegyűjtő fogalom. Teljes
joggal, hiszen nemzet-közileg igy vagy
úgy, de alapjában már szinte mindenütt
úgyszólván szemünk lâttára végbement a
nagy változás: az ősi komédia elemeinek, a
cirkusznak, akrobatikának, clown
hagyomány nak, tánc-nak, pantomimnek, a
test feletti uralom minden változatának, a
commedia dell' arte improvizációjának
visszaáramlása a színházművészetbe. A
szó művészetével egyenrangúvá vált
gesztus jelbeszédeinek reneszánsza,
újrafelfedezése megújította a korábban
megmerevedett játékstílust, a színházi
koncepciót. De több arcú is egy-ben ez a
fejlődés. Minél gazdagabbá válik ugyanis
e nyereség által maga a szín-művészet (és
ha csakugyan valósággá válik majd a
totális színház igazi előadójává, „all round"

művésszé nevelt szín-művész
eszményképe), annál nehezebb lesz
természetszerűleg majd a pantomim dolga,
ha valóban az egész estét betöltő, önálló,
szuverén művészet igényével óhajt fellépni
a jövőben. A fejlődés velejárója-ként, azt
hiszem, világossá fog válni, hogy csak
ritkán születő, rendkívüli művész-
egyéniségeknek adatik meg, hogy a szóval
kifejezhetetlen látomások, feltáratlan vi-
lágok hivatott közvetítőiként tudjanak
helytállni ezzel a műfajjal a színpadon.
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Arthur király lovagjai

Amikor Henryk Tomaszewski 1957-ben
megalapította a Wroclawi Pantomim
Színházat, hogy egész estét betöltő pan-
tomimdrámákat mutasson be társulatával,
magát a műfajt állította rendkívül
kockázatos próba elé. Nem táncdrámákat
akart előadni, hanem mimodrámákat,
tehát valamii olyasmit, ami inkább
hasonlít a színjátékra, mint a balettre, a
táncra. A pantomim adekvát színpadi
formája mindaddig az etűd volt, mely
rövid s eszköztelen, legtöbbször repetitív
szerkezetű, hőse pszichológiailag
semleges alak, artikulációja kezdetleges.
(Mindez persze nem jelenti azt, hogy a
pantomimetűd a maga klasszikus
előadóival ne lenne képes a művészi
kíteljesedésre!)

Másfelől mindenképpen számításba
kellett hogy vegye a mozgásművészet
különféle modern formáit, melyek elvont-
ságuknál, nemegyszer geometrikus kom-
ponáltságuknál fogva már a század első
felében is a klasszikus balettel párhuza-
mosan éltek a színpadokon, s bár for-
radalmasították a világ táncművészetét,
mégsem forgattak fel alapvetően azt a
viszonyt, ami a balettben a zenét a szín-
padi mozgáshoz köti, sőt elmélyítették,
még nyilvánvalóbbá tették.

Tomaszewski vállalkozásának bátor-
sága, egyben újszerűsége is abban volt,
hogy új kérdést tudott és mert feltenni:
létezik-e s ha igen, milyen a dráma, ha a
benne szereplő személvek némák (nem
beszélnek) s a világot (tér, tárgyak, kel-
lékek), melyben léteznek ne ik maguk-nak
kell megteremteniük?

A balettszínpadról érkező Toma-
szewski először források után kutat. A
keleti és az óceániai mozgáskultúrákat
tanulmányozza, s felfedezi a tartásfontos-
ságát, a végtagok aprólékos, de végtelen
jelentésbőségű gesztuslehetőségeit. (Szí-
nészei egyébként ma is virtuózan
használják lábfejüket, kezüket, ujjaikat -
gondoljunk csak a Percevalt játszó L.
)Jurkovskira vagy a Galahadot alakító K.
Szwajára. Gyanítom, hogy lenyűgöző
játékuk, jellemábrázolásuk egyik titkos

mert az európai szem számára rejtett -

és alapvető forrása az a hihetetlenül sok-
féle „talaj-talp" viszony, amiben neki-
lendülésük, megtorpanásuk, ugrásuk, egy-
egy lépésük, fordulatuk megszületik.) Első
előadásaik még csupán e kultúrák s a
modern mozgásművészet talaján létrejött
tanulmányok. Képzőművészeti ihletettségű
mozgáskompozíciók (Bosch, Brueghel),
melyekben a zene „viszi" az előadást, s a
legáltalánosabb emberi problémák
jelennek meg bennük, archetipikus jelek
segítségével. Ahogy előbbre jut a tiszta
pantomimnek („pure mime") a színpadi
kommunikációban való tanul-
mányozásában) s a testplasztika kidolgo-
zásában, színháza egyre inkább teatrali-
zálódik, díszletek, kosztümök, kellékek
jelennek meg benne, ami lassan kiszorítja
a színész „táncos" jelenlétét, s arra
kényszeríti, hogy a mozdulat színészévé
váljék. Az eddig rezzenéstelen, illetve
szcenikailag elhanyagolt arcjáték egyre
fontosabbá válik, s vele együtt a pszi-
chilógiai motiváció megteremtését sem
kerülhetik már ki.

Gogol Köpenyének, Büchner Woyeck-
jének, a Gilgames eposznak, a Faustnak,
Wyspianski Novemberi éjének előadásaiban
megszületik és kiforr Tomaszewski
színházának „klasszikus" formája: a pan-
tomimdráma, melyben pantomimszínészek
drámai cselekményt mutatnak be, s ehhez
a tradicionális színház pszichológiai
motivációját éppúgy alkalmazzák, mint a
mozgásszínházak által kidolgozott
ábrázolási technikákat. Az így kialakított
játékstílus és repertoár termékenyítőleg hat
á világ pantomimművészetére. Wroclaw
fokozatosan a műfaj egyik centrumává
válik, nemcsak művészeti, de pedagógiai
értelemben is. Pantomimesek sora - köztük
a közép-európaiak legtöbbje - itt
ismerkedik meg a pantomim alapjaival,
innen hozza és terjeszti azt a színházi
gondolkodásmódot, mely a hetvenes évek
elejétől már Magyarországon is fel-
felbukkan és híveket szerez a műfajnak.

Tomaszewski a hetvenes években tovább
finomítja addig kialakított játékstílusát.
Igyekszik igazodni az időközben feltűnt új
színházi áramlatokhoz (itt első-sorban a
Grotowski, Szajna, Kantor kép-viselte
színházi eszményekre gondolok), de úgy,
hogy, előadásain továbbra is fél-
reérthetetlenül ott van Tomaszewskinek az
eredeti és másokéval össze nem keverhető
kézjegye.

Ő azon művészek közé tartozik, akik
keveset és csak óvatosan változtatnak,



akik egész életművüket egyetlen, korán
megtalált forma tökéletesítésének szen-
telik. Így tudott egyenletesen magas
színvonalú előadásokat produkálni egy
negyedszázadon át, noha közben körülötte
sok minden átalakult, maga a lengyel
színjátszás is. Tomaszewski színházának
ma már patinája van - jó és rossz
értelemben egyaránt -, népszerű, világ-
hírű, amit csinál, kétségtelenül páratlan a
maga nemében, „kötelező olvasmány"

minden néző számára, de ugyanakkor
egyre inkább esztétizáló, kulináris - te-hát
a műfajtól idegen élménykeltés felé tart.
Ennek egyik fontos szimptómája egyfelől
a szcenikai segédeszközöknek a színész elé
nyomulása, a fényes kosztümök,
arcmimikát helyettesítő maszkok, a zene
didaktikus alkalmazása (az Arthur-
produkció zenei kollázsa semmi-féle
viszonyban sincs a darabbal, csupán
szolgálja azt), másfelől pedig az önrefle-
xió, azaz a „színház a színházban" szem-
lélet felbukkanása, amit egyik lengyel
kritikusa, M. Dzieduszyka vesz észre ép-
pen az Arthur király lovagjai című produk-
cióval kapcsolatban: „Tomaszewski szín-
háza - írja - egyfajta bábszínházzá vált,
ahol a színpadon élő színészeket látunk.
Érdekes jelenség, hogy utóbbi néhány
produkciójában egyre hosszabb és fonto-
sabb szerep jut a „színház a színházban"
effektusnak, mintha Tomaszewski görbe
tükröt tartana saját művészete elé, mint-ha
megszállottan keresné a választ arra a
kérdésre, hogy miért is ez az állandó
visszatérés a színjátszás konvencióihoz,
ahhoz, hogy úgy tegyünk, mintha mások
volnánk, ahhoz, hogy megtörve az idő
folyamatosságát, múltbéli eseményeket
elevenítsünk fel".

Az Arthurt megelőző produkciója, az
elismeréssel fogadott Hamlet, irónia és
gyász című Shakespeare-interpretáció, ezt
a rezignált szembenézést kívánta ki-
fejezni. Az Arthurban már csak a
rezignáció maradt, szomorú lemondás az

ethoszról, mely láthatatlan kapoccsal
fogja össze az alkotók közösségét, jelen
esetben a Kerek Asztal lovagjait.

A szcenárió egy szétágazó és hatalmas
mondakör, az Arthur király és a Kerek
Asztal lovagjainak meséit, jelképeit fel-
használva született - a dolog természeté-
nél fogva igen szabadon s a rendezői-
forgatókönyvírói szándéknak megfele-
lően. Ez a középkor hajnalán keletkezett
és évszázadokig formálódó történetfüzér
eredetileg a lovagi eszmény s benne a
kereszténység diadalmas apoteózisaként
vált egy ébredő civilizáció közkincsévé,
köztudatformáló, erkölcsneme-sítő
olvasmányává. A nagy antik eposzok
motívumvilága éppúgy megtalálható
benne, mint a pogány totemizmus jel-
képei, szertartásai és a korai keresztény-
ség gondolatvilágát betöltő Jézus-mon-
dakör. A csodás, a meseszerű, a való-
színű és a hiteles, történelmi és mitikus
elemek keverednek a lovagok kalandjai-
nak leírásában, és kétségtelen, hogy a
mondakör lejegyzésekor, a XV. század-
ban már az egészre a hanyatlás szomorú-
sága nyomja rá bélyegét, egy kétségbe-
esett szándék a régiek tiszta hitének, er-
kölcsi nemességének visszaperlésére.

Tomaszewski víziója is ennek a pesszi-
mizmusnak a jegyében fogant. A szín-
padon kegyetlen és elszomorító esemé-
nyek sorát látjuk megjelenni, melyben
még a derűsebb pillanatokra, a szereplők
karakterében fellelhető vidámabb színekre
is valami gyászos és fenyegető ár-nyék
vetül. Az előadás az eredeti mondakör két
„végpontját" kapcsolja össze, a
gyülekezést és a szétszóródást. Az epi-
zódok a pusztulás egy-egy pillanatát je-
lenítik meg. Arthur király csodatétele (a
sárkány legyőzése) megalapozza te-
kintélyét a lovagok körében, akik ezért
mint elsőt az egyenlők között fogadják el.
De már az előjátékként pergő első
epizódok is előre vetítik egy elkésett
„egymásra találás" baljós előjeleit. A de

rűs életképekként induló jelenetek sorra
elkomorulnak, az idill váratlanul csap át
szorongató, nemegyszer nevetséges és ér-
telmetlen haláltáncba. Az Arthur körül
gyülekező lovagság a királyt bölcsessége
és sámánereje ellenére is túlságosan bé-
keszeretőnek tartja. Ok harcolni akar-nak,
hódítani, egy elérhetetlen célt hajszolni. És
Arthur megtalálja nekik ezt a célt, a Szent
Grált, ennek a minden jóságot, bűnbánást,
tisztaságot és megváltást tartalmazó
kehelynek az elnyerését. A Szent Grál
keresztény szimbólum, de a pogány
totemizmus jegyeit őrzi a maga
artikulálatlan teljességében. Birtokába csak
egyetlen hős juthat, az, aki tisztának,
erényeiben feddhetetlennek mutatkozik, s
világi érdekek nem vezérlik tetteiben.
Tomaszewski színpadán a királynak a
Szent Grálról szóló meséjében a kereszt-re
feszítés jelenik meg, a kereszténység
felemelő és alázatba hajtó jövendölése-
ként. A világot szimbolizáló Kerek Asztal
cikkelyeire hullik szét, mennyei hatalmak
csapnak össze s zuhannak a sem-mibe,
minden, mi előtte volt, darabjaira hullik. A
szürreálisan komponált jelenet tetőpontján
feltűnik a Szent Grál, e bénító csoda, s
megszállja a lovagok lelkét. A Kerek
Asztal újra összeáll, s már csak egy szék
üres körülötte: a Veszedelmek Széke. Ezt a
helyet nyeri majd el Galahad, Lancelot
gyereke, az elhivatott, akit Krzysztof
Szwaja személyesít meg, s a szerep
természeténél fogva a királyéhoz képest
jóval artisztikusabb pantomim-tánccal adja
meg az alak nem evilági jel-legét. A
lovagok Galahaddal egyetem-ben
elindulnak egy eleve reménytelen cél felé,
a „keresés" puszta tényétől remélve
feloldozást bűneikre. Pusztulásuk,
megrokkanásuk, kiégésük stációi a bűn-
beesés példázatai. Tomaszewski azonban
túlságosan kiszínezi, nemegyszer naturális,
kegyetlen és nyers formában komponálja
meg ezeket a képeket a groteszk és giccs
közti szakadék peremén táncolva, ami
elbizonytalanítja a nézőt a látottak értékét
illetően. Ilyen például az a jelenet,
melyben Perceval kibelezi a bar-na
lovagot, vagy amelyben Gawein egy
levágott női fejjel a kezében araszol elő-re
a színpadon. A kép összezavarodását segíti
elő az esetlegesen válogatott zenei montázs
is, mely igyekszik mindig a
„legkézenfekvőbb" zenei idézettel alá-
támasztani a színpadon történő eseménye-
ket. Az előadás második részében To-
maszewski visszatalál az expozíció után
elhagyott koncentrált színpadi gondol-
kodáshoz. A Szent Kehely megtalálása

Jelenet a wroclavi Pantomim Színház Arthur király lovagjai című előadásából (MTI Foto)



szemle
után Galahad, Lancelot, Perceval, majd
Mordred jelenetei egyenes ívben visznek
ahhoz a katartikus erejű záróképhez,
melyben a semmivé foszló eszmények (a
Galahad kezében formát öltő Szent Grál
az Arthur király előtti felmutatás
pillanatában mint olvadó hóember enyé-
szik cl), és a Rend romhalmazáról elru-
gaszkodva Galahad az őrület szárnyán
száll a Mennyország felé.

Arthurt - hűen a mondakörben kiala-
kuló képhez Tomaszewski is bölcs és
megfontolt uralkodónak láttatja, aki felette
áll minden kicsinyes viszálynak, akiben
szellemi értelemben testesül meg és
koncentrálódik az az éthosz, amit az őt
körülvevő és szolgáló lovagok tettei-ben,
„kalandjaiban" már csak mint az erőszak
és a fogat fogért harc destruktív
gyakorlatát látjuk viszont. Arthur szemé-
lyes és uralkodói tragikuma - s ez Toma-
szewski előadásának legfontosabb köz-
lendője - az, hogy az élet legalapvetőbb
dilemmájában sem dönthet szabadon.
Neki - hogy elodázza udvara pusztulását, a
belvillongást - a lovagi Eszmény hősének
kell maradnia még akkor is, mikor
feleségét, Guinivert az első embere és ba-
rátja, Lancelot karjaiban látja. De ez a
„lovagias" gesztus, amit egy magasabb
rendű felelősségtudat tétet meg vele,
egyben súlyos merénylet is a létező s általa
befolyásolt világ gyakorlata ellen: ha ő
nem, hát a világ majd kiprovokálja és a
maga esendő törvényei szerint belekény-
szeríti abba, hogy alkalmazkodjék hozzá.

Arthurt saját fia, Mordred fosztja meg
koronájától - személyében az ős-Rossz, a
rombolás mitikus alakja dúlja szét az
erkölcsi és gyakorlati értelemben egyaránt
védtelenül maradt Jót. A korona
széttépése s darabjainak koncként az
ördögi társaság közé vetése az előadás
egyik legmegrázóbb jelenete. Az Arthur
királyt játszó Czeslaw Bilski prózai szí-
nészt is megszégyenítő lélektani pontos-
sággal formái hús-vér figurát, s válik az
epikus, epizódok láncolatára épülő
előadás egyetlen reális „emberi" karak-
terévé. Gesztus- és mozgásrendszerének
tudatos visszafogása drámai súlyának nö-
vekedésével jár. Ebben az előadásban
Bilski játéka az, mely a Tomaszewski-
iskola pantomimszínészét a maga esz-
ményi formájában engedi láttatni.

Az előadás legtöbb szélsőséget magá-
ban hordó alakja kétségtelenül Perceval,
akit Tomaszewski a mondabéli Tor lovag
történeteiből kiindulva a darab outsider-
opponensévé növesztett. Őt Lukasz
Jurkovski kelti életre, mégpedig ki-

vételes energiával és karakterformáló
készséggel. Percevaljában egy jó s egy
rossz ördög egyesül. Kiszámíthatatlan és
fatalis cselekedetek sorát visz végbe ösz-
töneinek spontán késztetése szerint, gyer-
meki naivitással. Perceval mezítelenül,
Perceval rongyokban, Perceval a barna
lovag súlyos páncélzatában, Perceval az
Asztal mellől kiutált renitens, aki
odaszemtelenkedik a Veszedelmek
Székébe, Perceval a király „bolondja", a
gonosz cselvető és becses igazságtevő -
de mindig és mindenütt a gyermektestbe
bújt rakoncátlan ördög. Büntetlenül dúlja
szét lovagtársai s a közönség számításait,
amit sohasem bocsátanánk meg neki, ha
nem egy megszállott, táncba-vihán-
colásba belefeledkezett zseniális mimes,
Lukasz Jurkovski tenné mindezt. Her-
mészi alkat, s fölötte áll minden erkölcsi
rendnek, elvárásnak. Mintha Toma-
szewski általa tenné kesernyés-groteszk,
lírai idézőjelbe mindazt a rettenetet, ami
előadásában megjelenik. Perceval a
legarcátlanabb módon és többnyire
indokolatlanul szégyeníti meg a büszke
lovagokat: karjukba szökken, nyakukba
ugrik, letépi páncéljukat s magára ölti,
utánozza őket hivalkodó mozdulataikban
- derűt lopva még a legzordabb jelenetbe
is. Jurkovski gátlástalanul él a Toma-
szewski által számára berendezett „ját-
szótér" lehetőségeivel. Szabadon iram-lik
föl s alá a színpadon, arca s tekintete
sosem komorul el teljesen. Ez a mimes
érezhetően azt teszi, amit testi alkata,
természete és tudása diktál. Hogy időn-
ként a szó szoros értelmében „emberek-
be botlik" a színpadon? Talpra szökken,
egy fintort mutat s továbbáll.

A közönség - mint ahogy a vígszín-
házi vendégjáték is bizonyította szere-ti
és szívesen fogadja a drámai tánc és a
pantomim e Tomaszewski által kiformált
műfaját, melynek világképi, színpadi
ihletője kétségtelenül Shakespeare. De a
viszonylag kevés, bár az utóbbi évek-ben
- a Nemzetközi Mozgásszínházi
Találkozók s nem utolsósorban a Győri
Balett révén - egyre gyarapodó tapasz-
talataink birtokában érezzük, hogy a
mozgásművészet és pantomim már
messze eltávolodott e klasszicizáló és
esztétikus, „dialógusokkal pepecselő"

pantomimszínháztól. Tomaszewski
elvitathatatan érdeme azonban, hogy
tökéletes szintre juttatott egy előtte
ismeretlen színpadi műfajt, s úgy őrzi azt
mind a mai napig, hogy forrása,
kiindulópontja lehet mindazoknak, akik
élvezni vagy művelni kívánják a
pantomimet.

VASS ZSUZSA

A Jászai-jelenség

Földes Anna:
Jászai Mari és a magyar színház

Földes Anna saját bevallása szerint a le-
hetetlenre vállalkozott, mikor elhatározta,
hogy egyszerre két legendát is
nagyítólencse alá helyezve tárgyilagos
képet fest a korabeli Nemzeti Színházról
és annak felejthetetlen tragikájáról, a már
életében legendás hírűvé vált Jászai
Mariról. A teljes tárgyilagosság és
kívülállás igénye persze ez esetben is -
mint minden szín-házszerető monográfus
esetében - meg-tévesztő és csak félig igaz:
igaz és természetes is annyiban, hogy egy
olyan színházi korszakról kíván a korabeli
kritikák és megfigyelések által hiteles
képet adni, mely számára is csak ezekből a
kor-társi ítéletekből ismert, tehát „csupán"

színháztörténetileg, elméletileg érdekelt
benne; ugyanakkor ez a színháztörténeti
érdekeltség éppen e korszak elemzésekor
válhat és válik is az írónál elkerülhetetle-
nül aktuálissá, mivel ez az időszak volt a
magyar színház történetében az a közel
hatvan év (Jászai több mint fél évszázados
pályafutása), mely máig nyomasztóan
rányomta a bélyegét a magyar szín-háznak
nem csupán stílusára, de a magyar
kulturális életben betöltött perifériális,
esetleges helyét is kijelölte. (Nem véletlen,
hogy ettől az időszaktól szokás
Magyarországon permanens színházi
válságról beszélni.)

Földes Anna tulajdonképpen nem tesz
mást ennek a korszaknak a szemléltetése-
kor, mint egymással ütközteti a korabeli
színházi szemléleteket, kritikai és esztéti-
kai visszhangokat, a lehető legkevesebb
kommentárral megtoldva. Ebből a
monográfusi alapállásból egyébként
egyértelműen következik, hogy az író
művét nem elsősorban a nagyközönségnek
szánta, szűkmarkú az egyértelmű
fogódzók adagolásában: az igenek és
nemek, a rajongók és ellendrukkerek
ellentmondó értékeléseit szabadon hagy-ja
ütközni többnyire megelégedve azzal,
hogy néhány értékelést túlzottnak mi-
nősít, és csak ritkán kérdőjelez meg egy-
értelműen néhány vaskosabbat. Bár-
mennyire közhelyszerű kritikusi fordu-
latnak hathat, mégis ez esetben igaz, hogy
valójában ez az írói szerénység,
szűkszavúság a könyv legnagyobb eré-


