
an Puric egyszemélyes pantomimszínházába szórakozni vágyó
nézôk járnak. A kiemelkedô tehetségû román gesztika- és mi-

mikamûvész nem okoz csalódást: publikumát jó órán át nevetésre in-
gerli. Bemutatja, hogy pantomimnyelven bármit meg lehet fogalmazni:
vurstliba megy, fényképet készíttet magáról, telefonál, autót vezet, iszik,
táncol, bohóckodik, Hattyúk tava-paródiát ad elô, zongoramûvésszé
lényegül át, majd lovával betér az ivóba. Legtöbbször olyan nagymenôt
alakít, akirôl aztán kiderül, hogy valójában esendô kisember. Charlie
Chaplin, Louis de Funès, Mr. Bean és a Menô Manó szeretetre méltó
keveréke.

Kisetûdjeinek dramaturgiai felépítése szigorúan meg van szer-
kesztve, gesztusait, mozdulatait patikamérlegen méri ki, a kevés és
a sok között mindig pontosan megtalálja, mennyi az éppen elég,
kisujjának parányi mozdulataival történetet tud mesélni, vagy ha
az a célja, feszültséget teremt vele. De nem idegenkedik a teátrális
ripacskodástól sem, a komikus számok zenei és dramaturgiai
csúcspontjain ugrál, rángatózik, balett-trükköket realizál ironiku-
san. Elôadásának hanganyaga felvételrôl szól, ô maga csak a geg-
helyeken nyilvánul meg verbálisan, vagy akkor, amikor néhány
szóval a közönséggel teremt kapcsolatot. Technikai tudása káprá-
zatos, felkészültsége alapos, produkciójából látszik, hogy humor-
ban nem ismer tréfát: magasra tûzött mércéjét sohasem múlja
alul, minden fellépésén a legjobb elôadásra törekszik. A közönség
azért szereti, mert személyében kivételes tehetségû elôadómûvészt
láthat, aki ráadásul a zsöllyesorokban ülô hétköznapi emberekhez
hasonló figurákat formál meg % példamutató mûvészi alázattal.  

Az  Álom címû estjének elsô félórájában azt hittem, hogy Dan Pu-
ricról egyéb, a fentieknél több mondandóm nem lesz. A mûfaj maga
sem kecsegtet váratlan meglepetésekkel. Nehéz elképzelni ugyanis,
hogy a minimalista színpadi környezetben (kellékként néha egy
szék vagy egy-egy ruhadarab szolgál), a pantomimmûvészet jól is-
mert kliséivel fogalmazva lehet még újat mondani. Bár megdöb-
bentô újdonsággal nem sikerült kirukkolnia (nem is célja az elôadá-
sának), Puric a sok mulatságos mellett meglepôt is produkált. 

A legmeglepôbb az, hogy van bátorsága fordítva alkalmazni a
szórakoztató mûfajok egyik jól bevált módszerét: ô ugyanis a szó-
lóestjén elôbb röhögtet, és utána vált át % fokozatosan % elgon-
dolkodtató drámába. Kockázatos a stratégia, de Puricnak bejön,
mert félóra elteltével már azt csinál a közönségével, amit akar. Ha
úgy dönt, pihenteti a rekeszizmokat, félelmet és részvétet ébreszt,
mint az ógörög drámahôsök, érzelmekre hat és elgondolkoztat.
A bérgyilkos akciófilm-környezetben eljátszott történetében pel-
lengérre állítja korunk silány fogyasztói szokásait, és leleplezi az
álhôsöket. A jelenetben a rettenthetetlen akcióhôsrôl kiderül,
hogy valójában beszari lúzer. A helikopteres és autós üldözés, a lö-
völdözés és karateharc után az utolsó, mindent eldöntô, célba ta-
lált lövés áldozata egy vonyító kölyökkutya lesz. A Love Story dalla-
mára kezdôdô szeretkezôs tétel, jóllehet humorosan, de a min-
dennapok együttélést próbára tevô feszültségeire utal: a közös

szobában élô családban a felnôttek intim együttlétét a legszebb
pillanatokban mindig gyereksírás zavarja meg. Az igazi „korunk
hôse” viszont a csóró betörôrôl szóló történet fôszereplôje, a meg-
élhetési bûnözô. Alakjának értelmezéséhez Kelet-Európában nem
kell magyarázó kommentár, de gyanítom, hogy a fejlettebb régiók
polgárainak mást mond a jelenet, mint például a bukaresti közön-
ségnek. A kutyájával élô, vele együtt éhezô férfi betörésért bör-
tönbe kerül. Nem bírja a rabságot, szökni akar. A konkrét, hétköz-
napi történet elvonttá szélesül. A cellaablak rácsának reszelése
közben felhangzik a „Fel-fel, ti rabjai a földnek” dallama. A szökés
már-már sikerül, de a szabadságra vágyó (tulajdonképpen ártat-
lan) embert elkapják, és újra börtönbe vetik. Még kisebb cellát,
még kisebb életlehetôséget kap. De nem adja fel. Megint reszel,
szökik, menekül, újra elfogják, és még kisebb cellát kap. A törté-
net, egyre gyorsabb tempóban elôadva, számtalanszor megis-
métlôdik. Nincs szükség erôltetett belemagyarázásra, a parádés
jelenet mondanivalója egyértelmû: a világjáró, ünnepelt mûvész
Dan Puric a szabadságra vágyó fogoly alakjában a kelet-európai
sorsot fogalmazza meg.

Az est kiemelkedô száma a pusztán kézfejekkel elôadott evolú-
ciótörténet. Puric mozdulatlanul, látszólag unatkozva ül egy szé-
ken, eleinte csak egy-egy ujja, majd a két kézfeje és a karjai mozog-
nak. Ennyi üzenethordozó elég neki ahhoz, hogy néhány perc
alatt összefoglalja több millió év történetét. Ujjának parányi, üte-
mes mozdulataival a kezdôdô élet lüktetését ábrázolja, majd kéz-
fejével egysejtûeket sokasít-szaporít, késôbb ízeltlábúakat ker-
getôztet. Élôlényei fejlett egyedekké változva harcolni kezdenek
egymással. A kíméletlen párharc végén (a törzsfejlôdés csúcsán) a
jobb kéz megöli a balt. A gyôztes reakciója emberi: mélységesen
szomorú, rádöbben az ölés értelmetlenségére. A jelenetet hang-
montázs kíséri, zenerészletekkel, Puccini-áriával. A végén repü-
lôtéri hangosbemondó szólítja az utasokat. A Puric alakította,
beszállásra váró férfi hirtelen abbahagyja a játékot. Kiderül: unal-
mában matatott a zakóján a tranzitváróban. Puric e néhány perces
bravúros remeklését konkrét, mai szituációba ágyazta. Ezzel arra
hívta fel a figyelmet, hogy az emberiség hajlamos elfeledni, milyen
múltat és értéket hordoznak magukban az élôlények. Dan Puric
szavak nélkül, pantomimmal ódát komponált az élet tiszteletérôl.   
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