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Mit tegyen a tánckritikus, ha pantomim-
színházzal találkozik, s amikor a bemu-
tatót már-már kövületté vált vélekedések
fonják körül? Szinte máig hallhatók a
bennfentes suttogások: „Kérem, ez nagyon
érdekes, de nem balett." „Hát mi, ha nem
balett, mert ugye mégsem igazi színház!?"
„Ugyan kérem, hol van ez a pantomimtól
? - azt már Marceau tíz éve megmutatta
nekünk".

Ne tagadjuk, a Wroclawi Pantomim
Színház magyarországi vendégjátékát a
tiszta érdeklődés mellett kandi gyanakvás,
alkalmilag a határműfajnak kijáró
fölényeskedés is övezte. Mondhatnánk
úgy is, keményebben, hogy a társulat
fellépése nálunk a szemléleti nyíltság, a
befogadókészség próbája lett. Kellemet-
len ezt kimondani, már csak azért is, mert
a recenzor az önelismerés gyanújába esik,
de még inkább - mert senki nem vallja
nyíltan önmaga begubózottságát - „a
külföldi előtt könnyű leborulni" szokásos
vádja is felmerül. Holott csupán a friss,
teremtő szellemiség és mozdulati
megoldások észrevételére lenne szükség,
vagy annak meglátására, hogy más ese-
tekben a konvencionálisabb mozdulat-
sorok is új összefüggésbe, többletet adó

színpadi konstellációba kerültek. Min-
denképpen érdekes, hogy míg a legalább
ennyire komplex és legalább ennyire ha-
táreset Kerala Kalámandalam indiai
együttes tavaly nyáron elfogadtatott an-
nak, ami, most szakavatott homlokok
ráncolódtak, szemöldökök gyűrődtek.
Bizonyos, hogy Henryk Tomaszewski
társulata nélkülözi „az ősi Kelet" védő
nimbuszát, atomernyőjét - de talán épp e
tényben kereshetjük a kérdőjelek és
fenntartások valódi okát: műfaji sajátos-
ságain túl az együttes a kortárs művészet
általános problémáit, érdekeit is érinti.

Egy vendégjáték azonban közel sem az
ilyen-olyan szakmabelieknek szól csupán,
s ezért lehetetlen nem említeni a nézőtéren
lelkesedő vagy a színház előtt
reménykedő fiatalok tömegét. Úgy tudni,
ők még nem sznobok. Hozzájuk csatolom
a sokat tapasztalt zeneszerzőt is, aki a
szünetben harcra készen tépdeste deresedő
szakállát, mondván: „A Taganka óta nem
volt ilyen élményem. Huszonnégy
évesnek érzem magam." S ha már szóba
került a Taganka, hadd tegyem hozzá
táncos oldalról, hogy legutóbb csak az
operaházi Béjart-estnek támadt hasonló
mozgósító ereje: tinédzserek és
akadémikusok egyszerre kerekedtek fel
balettet nézni, mert úgy érezték, hogy
valamiért végre érdemes. Félretéve hát a
meditációt, igazában örülni kell, hogy a
lengyeleknek sikerült kialakítaniuk egy
sajátos, inspiráló hatású, összehasonlít-
hatatlan szellemiségű és megjelenésű
színházi formát.

Mielőtt rátérnénk a macskabajszú hős,

"Pari Twardowski" viselt dolgaira, te-
gyünk eleget az általános bemutatás kö-
telezettségének, elvégre a pantomim ná-
lunk alig művelt játékforma, s a
wrocławiakról is csak hébe-hóba
tájékozódhattunk. Nos, Tomaszewski
hivatásos balettművészként indult, s
pályafordulását valószínűleg az 1955-ös
varsói VIT-en nyert pantomim-előadói
díja határozta meg, s még inkább, hogy a
díj után bizalmat is kapott. Így 1956
nyarán a Wroclawi Drámai Színház
mellett megalakíthatta pantomimstúdióját.
Az első két műsor után beérik a termés:
1958 január-jától Wroclawi Pantomim
Színház néven önállósul a társulat. Ettől
kezdve kialakul a bemutatók és turnék
(nyomukban pedig a kitüntetések) ritmusa
tizennégy önálló programmal, csaknem
két és fél-ezer előadással, hetvenkét
külföldi úttal.

A statisztikánál mindig érdekesebb egy
társulat igazi arculata. Tomaszewski
egyszerre elkötelezettje a színháznak és a
pantomimnak, de az utóbbinak a szó
legtágabb értelmében. Nem ragaszkodik
hát a lisztesarcú mimusfigura klasszikus-
nak elismert gesztusaihoz, arcjátékához,
bár a stílusnak és mesterségnek ezt az ágát
is érti. A bemutatott darabban például az
élet és sors fonalát szövögető,
Twardowskit kísérő Maciek-Pók jelleg-
zetesen ebben a stílusban lép újra és újra
elénk, épp elütő mozdulataival jelezve
szimbolikus rendeltetését. Tomaszewski
azonban valószínűleg rákényszerült a fel-
ismerésre, hogy e klasszicizálódó gesztus-
világ a maga sztereotipiáival csak szűkös
szféra teremtésére alkalmas. (Valóban, ha
visszamenőleg is álmélkodunk Marcel
Marceau játékán, a Dávid és Góliát virtuóz
metamorfózisain, még mindig fel-tehetjük
a kérdést: hogyan telhet ebből a
mozgásból egy teljes társulatra, több mű-
sorára és folyamatos életvitelére, s nem
utolsósorban a világ totalitásának meg-
ragadására?) A szfératágítás világos jeleit
kiolvashatjuk a társulat repertoárjából,
már a témaválasztékból is. A korai
harlekinádák mellett megjelennek a jelen
és a klasszikus ókor darabjai, álmok és
fantasztikumok kavarognak, együtt fog-
lalnak helyet a társulat palettáján élő vi-
lágunk groteszk realitásaival, ironikus
megfigyeléseivel. A gyötrődő európai
Faust mellé - mint téma és mint stílus is

bevonul az együttes repertoárjába a
japán No-színház fagyos látványvilága,
halált ígérő szertartásos mozdulatelemei-
vel. Akad hát a wrocławiaknál klasszikus
nyugati és keletről átvett pantomimstílus;
csodapózaikban és fürgeségükben
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feltűnnek az akrobatika elemei; mozgásuk
pallérozottsága a klasszikus balett
tréningjének használatára is utal; a pro-
dukció egyes képeiben -- horribile dictu -
a jelenkori utánzó mozgások, néptánc-
reminiszcenciák és társastáncok ugyan-
csak megjelennek. Kimondhatjuk végül, a
bemutatott darab alapján is, hogy a tár-
sulatnak még nem alakult ki a saját és sa-
játos, kanonizált mozdulatrendszere. Ám
ezen túl már személyes ízlés kérdése, hogy
a látottakat ki tartja ad hoc szerve-sült
sokoldalúságnak, s ki minősíti szervetlen
halmaznak. Az eklektikára célozva
azonban a vendégjogon túl is érdemes
lenne Tomaszewskinek szerény mentelmet
juttatni: eltekintve a művészetek második
vonalában tanyázó mindenkori
kényelmesektől, e bűnbe tudvalevőleg épp
azok esnek gyakran, akik gondolattal és
bátorsággal egyaránt rendelkeznek.

Átvezet a színház iránti elkötelezett-
séghez a tény, hogy Tomaszewski nem
ragaszkodik a marceau-i rendszerhez, az
állítólag „közmegegyezéses jelbeszédhez".
Ebből fakad, hogy lemond a szó szerinti
eszköztelenségről, s bőven támaszkodik a
szimbolikus vagy reális, de mindenképen
karakterisztikus kellékekre. Ugyanígy
használ könnyen mozgatható díszleteket is
(a látott programban Wladislaw Wigura
terveí alapján). Az atmoszférateremtésben
fontos szerep jut a világításnak. A
wrocławiak ezen a ponton is eltérnek a
korábbi pantomimok fekete-fehér
színválasztékától : a teljes színsíkálával
operálnak. Kemény súrló- vagy
pontfényeik, vagy éppen ködös
derengéseik, füstös gomolygásaik tuda-
tosan apellálnak a néző
mirákulumigényére. A zene - Zbigniew
Karnecki szerzeménye és kollázsa - ismét
elsősorban hangulatteremtő háttér, és
miután szoros értelemben vett tánc ritkán
fordul elő, csak kivételesen jelentheti a
ritmikus-motivikus mozgás bázisát.
Felhasznál groteszkbe forduló naturális
elemeket (galiciáner falusi muzsikusok
kocabandája), de nem idegenkedik a
klasszikus zeneirodalom hatásaitól és
fogásaitól, sőt az elektronikus eszközöktől
sem. A színpadi látvánnyal való
együttélését, máskor hátborzongató
kontrasztját különös módszer biztosítja: a
wrocławiaknál előbb készül cl a
pantomim, s a zene-szerző csak utána lép a
hadszíntérre. Tisztán táncos műfajokban
ezt az eljárást nyilván nehéz lenne követni,
a pantomimban úgy látszik, lehetséges.

Végtére ki volt hát a jeles személyiség,
akinek életepizódjait a Fantasztikus
jelenetek a 7 niardomski mesterről stióló
kgenddból című programban, huszonegy

jelenet-ben láthattuk? Történelmileg
annyit te-kinthetünk hitelesnek, hogy az
asztrológus, bűvész és jós Twardowski
mester 1565-től haláláig, 1573-ig valóban
Lengyelországban élt, jó ideig a királyi
udvarban is. Am úgy látszik, nemcsak ott.
Élete - a rárakódott legendák szerint - a
teljesség jegyében zajlott, az udvar, a
kocsmák és a temető háromszögéhen.
(Talán épp e teljesség predesztinálta a
témát a színpadra, s jogosította fel To-
maszewskit is arra, hogy a hős életfonalát
tovább szője a XX. század fordulójáig.)
Emitt csepűrágó és mágus, amott
csínytevő és dolgokat jóra fordító korai
nemzeti hős, másutt ördöggel cimboráló
aranycsináló, ismét másutt filozófus, lét-
kérdéseken töprengő magányos ember.
Nemzetközi rokonsága széles és előkelő.
Rokona a garabonciás hírű, tudós Hatvani
professzornak, nem kevésbé Faust-nak is,
de nem érezné magát idegenül A Mester és
Margarita kiterjedt gyülekezetében sem.
Totalitásigényű egyetemes figura, a
középkor és a reneszánsz egy-szülötte,
múltat idéz és - gyakran tévutasan, de
mégis - jövőt igéz. Rokonszenves, hogy
hetvenkedéseiben, baráti feloldódásaiban
kissé karikírozott lengyel voltát sem adja
fel a színpadon.

Hogyan birkózik meg Tomaszewski a
legendákból kirajzolódó, sőt tovább
rajzolt életepizódokkal? Azt hiábavaló
lenne állítani, hogy a programban valami
szigorú és nagy drámai egység állt volna
elő. Nem, az epizódok megmaradnak
külön jelenetnek, legfeljebb kapcsolásuk
vált ki figyelmet gördülékenységükkel.
Az már inkább igaz, hogy az epikusan
sorjázó (bár térben-időben ugyancsak
megkavart) jelenetek majd mindegyike
külön kis drámaként jelenik meg. Még-
pedig igen változatos hangszerelésben.
Ironikus és lírai, triviális és magasztos,
misztikus és köznapi szituálások váltják
egymást -- hadd ne soroljuk fel őket. To-
maszewski épít a néző csodaigényére, a
színpadon ennek eleget is tesz, de egyben
utal is az ember naivitására, hiszékeny-
ségére. Kitűnően játszik az ember rejtett
és ambivalens érzéseivel. Mennyire só-
várgunk például, hogy a holtat élőnek
lássuk, s ha csakugyan megmozdulna,
iszonyodva menekülnénk előle. Nosza,
Twardowski-Tomaszewski megidézi a
halott királynőt, s a király máris görcs-
ben, verítékben tépi le magáról az egy-
kori kedvest. A Gliptotékában is csak
addig víg az élet, míg folyik a véres se-

rénykedés, bárddal-fűrésszel a műember
egybecsonkolása, összefércelése. Mihelyt
a Monstrum megmozdul, s gyanús ku-
tyahűséggel ráveti magát alkotójára -
bizony, még a sokat próbált Twardowski
is odavágja babérkoszorúját, és a mene-
külés útját keresi ... Ez a jelenet egyéb-
ként egy nagyszerű, képtelen kontraszt
élményével is megajándékozza a nézőt:
miközben folyik a mészárosmunka, a vé-
res embertákolás, az alkotás szent hevü-
letében a Gliptotéka tulajdonosa eszelős
örömmel himnuszt játszik háziorgonáján.
Szó nem adhatja vissza a borzongató
hatást.

A címszereplőn kívül Tomaszewski
csupán az ördög és a pók alakját vezette
végig a darabon, a hős fátumának jelzé-
sére, s több-kevesebb következetesség-
gel. Az epizódok mikrokozmoszából így
nem vitt át jellemeket, ütközéseket a mű
egészébe, s fölöslegesnek vélte a látvá-
nyosan összefoglaló záróképet is. A me-
ditáló Twardowski magára marad, halál-
ra vagy újabb kalandokra készen - s az
aktorok sokadalma máris betáncol a taps
megköszönésére. Klasszikus értelmű ka-
tarzist így talán nem visz magával a néző.
Meditálnivalót és hosszan ható friss
élményt azonban mindenképpen.
E számunk szerzői:
ALMÁSI MIKLÓS a Színházi Intézet
megbízott igazgatója, színháztörténész
BERKES ERZSÉBET újságíró, az Új

Tükör rovatvezetője
BÉCSY TAMÁS a pécsi Tanárképző
Főiskola docense

BUDAI KATALIN egyetemi hallgató
GERVAI ANDRÁS a Színházi Intézet
munkatársa

HEGEDÜS GÉZA író
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

KERÉNYI GRÁCIA költő, műfordító
LUX ALFRÉD az OPI munkatársa
MAÁCZ LÁSZLÓ a Táncművészet
főszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a Csepel munkatársa

ÓVÁRI KATALIN az ELTE olasz
tanszékének tanársegédje

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky
Gergely Színház rendezőasszisztense

STAUD GÉZA színháztörténész
TÖLGYESY ZOLTÁN vállalati
jogtanácsos


