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Két este
a pantomimtalálkozón

Nincsen a XIX. századnak egyetlen né-
majátékosa, aki halála után olyan mara-
dandó hírnévre tett volna szert, mint Jean-
Gaspard Debureau, a Funambules színház
Pierrot-ja. Halála óta senki nem beszél
pantomimról anélkül, hogy ki ne ejtené az
ő nevét. Ő az olasz harlekinádák nagy
némajátékszínésze. Írja Debureau
életrajzában Tristan Remy 1954-ben. Es
valóban így van ez mind a mai napig. Ha
nemzetközi pantomimtalálkozót hirdet-
nek, óhatatlanul a fehér arcú bánatos
Pierrot nagy francia utódaira gondolunk,
magunk előtt látjuk a Szerelmek városában

Debureau-t alakító, álmodozva pillangót
kergető Jean-Louis Barrault-t és Bipet,
Marcel Marceau világhírűvé vált francia
csavargóját. Kettejük művészete és közös
mesterük, Etienne Decroux kez-
deményezése nyomán éledt újjá a har-
mincas években a nagy francia panto-
mimhagyomány. Megjelenésükkel ala-
kultak világszerte némajáték-együttesek.
A feléledt hagyomány szülőhazájában
pedig olyannyira gyökeret vert a fél év-
század alatt, hogy nem csupán a színház
megújhodásának, a szóval egyenrangúvá
váló gesztusnak, a totális színháznak vált
egyik éltetőelemévé, de utóbb még vissza
is került a nép közé a boulevard-ra, ahon-
nét származott. Magam láttam nemrégen
tűznyelők és kecsketáncoltatók társaságá-
ban fiatal pantomimest tányérozni a St.
Germain des Prés templom előtti téren.

Talán éppen a műfajnak oly jellegze-
tesen francia származása miatt éreztem
kellemes meglepetésnek, hogy a Gyer-
mekszínházban bemutatkozó angol pan-
tomimes páros, Justin Case és Peter Waer,
nem a nagy francia példák nyomán hala-
dó utánérzésnek mutatkozott, hanem saját
hazája színházi tradícióira, az angol
clownhagyományra és az angolszász né-
mafilmburleszkre építi fel bohózatát.
Műsoruk merít ugyan a francia pantomim
eszköztárából, de ennél sokkal kö-
tetlenebb, nem ragaszkodik a stilizált
mozgásrendszerhez, és szavakkal,
hangeffektusokkal is keveri a némajátékot.

A Frankenstein nyomában című egész
estét betöltő komédiájukban két fiatal
filmes - miután megöröklik nagyszüleik

től a filmstúdiót - elhatározzák, hogy
folytatják a családjuk hagyományát, és
elutaznak Erdélybe, hogy megkeressék
Frankensteint. Az első részben a veszé-
lyes, kalandos utazást mesélik el, míg a
szünet után régi horrorfilm-paródiát lá-
tunk. A kissé Stan és Panra emlékeztető
párosban a csokornyakkendős Justin Case
az ellenállhatatlan klasszikus clown, akivel
„mindig történik valami", arcán az állandó
bárgyú, boldog mosollyal, míg a magas,
karcsú, bricsesznadrágos, kockás
pulóveres, jockeysapkás Peter Wear az
ifjú angol arisztokrata hűvös elegenciáját
affektálja, ironizálja. A moz-
gáskomikumra épülő kabaréműfaj jeles
mestereinek fordulatosan koreografált,
fokozódó ritmusban pörgetett gagparádéja
remekül szórakoztatja a közönséget.
Mindvégig tökéletesen közérthető, minden
gag ül, minden poén „bejön".

A veszélyes, kalandos utazás közben
enyhe csipkelődéssel ironikus véleményt
mondanak erről-arról; a kukacoskodó
útlevélvizsgálatról, a mindenkit kihall-
gatás nélkül, értelmetlenül kivégző ka-
tonai rendszerről, az ifjú angol lord társa
iránti teljes közönyéről. Végül hátborzon-
gatóan mulattatnak a Frankenstein-féle
horrorműfajról készült paródiával, szel-
lemjárással, Drakula-szerű rémalakkal.

Justin Case eredetileg közgazdásznak
készült, később Párizsban tanult panto-
mimet. Humorának varázsa a cirkuszi bo-
hóc gyermetegségében, a szabadjára en-
gedett gyermeki fantáziában rejlik: autón
vagy repülőgépen utaznak, Case a volánt
(kerek filmdobozt) forgató társa előtt
kuporogva, „motort" játszva, berreg,
prüszköl, köpköd, végül egyre inkább
„bedöglik" hajtóanyag hiányában, vagy
hajótörést szenvednek, a filmcsapó tátogó
cápa, „akivel" megküzdenek. Case
arcjátéka, a közönséggel való kapcsolata
kitűnő. Igazi remeklése a „titokzatos"

erdélyi Frankenstein-kastélyt körül-vevő
mocsáron áthaladó utasok elé ugró béka.
Guggolva ugrik oldalvást, a nézővel
szemben kuporogva felfújja magát,
kidülleszti a szemeit és hosszan „pislog"

az egyre jobban hahotázó közönségbe.
Peter Wear, a száraz angol humor szel-

lemes képviselője, ugyancsak értelmiségi
típus, eredetileg mérnök, majd író, ren-
dező, színész. Ő is, akárcsak társa, több
éves pályafutás, nemzetközi turnék, lon-
doni kabarészerződések után jutott el
másfél évvel ezelőtt az egymást kiegészítő
szerencsés társuláshoz, amelynek ez most
első egész estét betöltő műsora.

A Svájcból hozzánk látogató Compagnia
Teatro Dimitri nagyrészt a Verscióban,
1975-ben, a clown Dimitri és felesége által
alapított színiiskola végzős növendékeiből
alakult. Az iskola alap-elve szerint a
képzésnél a színház eredeteihez, az
artistaművészethez, a cirkuszi játékokhoz
és a commedia dell'artéhoz nyúlnak vissza,
a mozgás és testközpontúság áll a tanítás
középpontjában. (Táncot, akrobatikát,
gimnasztikát és improvizációt tanítanak.)
1978-ban a Berlini Ünnepi Hetek
alkalmából alakult meg a társulat. A most
bemutatott Eperevő sárkány című,
persziflázsra és helyzetkomikumra épülő
show-juk arról szól, hogyan alakul át egy
színházi társulat cirkusszá. A színház a
színházban játék egy utcai énekesről és
húgáról szól, akik a felsőbbséget bírálják,
és ezért üldözik őket. A beszédtilalmat
kijátszva operává, maszkás némajátékká,
végső cselként pedig cirkuszi produkcióvá
alakítják a darabot. Ilyenformán az
előadás második felében egy
rokonszenves fiatal artista-társulatnak a
vezető kötéltáncos zsonglőr körül
csoportosuló akrobatikus, derűs,
zenebohócos, kedvesen játékos produk-
cióját látjuk. De ameddig idáig eljutottunk,
végig kellett unatkoznunk egy vékony kis
„sztorit" német szöveggel, amatőr szintű
énekkel, kis muzsikával. Végső soron
tehát félórás kellemes cirkuszi produkciót
hígítottak fel egész estét betöltő - illetve
be nem töltő - színházi előadássá.
Kétségtelenül üdvös, mi több, ma már
mind jobban nélkülöz-hetetlen dolog,
hogy a színész az énektől a táncig,
akrobatikáig tökéletesen ura legyen
„hangszerének", azaz a testének, és nem is
azt kifogásoltuk, hogy nem szüntelen
néma mutogatással, hanem beszéddel is
közvetítették a darab tartalmát, inkább
kissé úgy éreztük, mintha a nagy
„pantomim"- és „mozgásszínház"-divattal
már-már oda jutnánk, hogy a rangosabb
cirkuszok mértékét önálló produkcióként
meg nem ütő artistamű-sorok egy kis
színészi játékba, zenébe csomagolva, a
divatos műfaj védjegyével egész estét
betöltő pantomimszínház-ként lesznek
majd forgalmazhatók. Lehet persze, hogy
ezúttal eleve elfogult recenzensről van
szó, akit ez idáig sem tudott - a
legnagyobbak, elsősorban a mű-fajt
elindító nagy franciák kivételével - egész
estén át lekötni a pantomim mint önálló
művészet. A most látott két együttes sem
győzött meg az ellenkezőjéről. Még a
rutinos angol profi duó szellemes
gagparádéja is csak nyert volna a felére,



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.

REGŐS JÁNOS

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,


