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Mozgásszínházak

Egy nemzetközi találkozó tanulságai

Különleges színházi eseménysorozat szín-
helye volt októberben a Budapesti Mű-
szaki Egyetem, a Mozgásszínházak Nem-
zetközi Találkozójának. Nem panto-
mimesek találkoztak a Műegyetemen, nem
rakoncátlan, izgága amatőrök pro-dukálták
magukat, hanem színházak jöttek ide,
amatőr, félprofi és profi társulatok
gondolatébresztő, nemegyszer felfede-
zésszámba menő előadásokkal. Nem gon-
doltuk volna, ha nem tapasztaljuk, hogy a
mozgás nyelvén mennyiféle színházi
gondolat mondható el. Téved, aki azt hiszi
- és a szakma feltűnő távolmaradása e
tévhittel magyarázható -, hogy ami itt
folyt, az csupán a pantomimesekre, a
táncosokra tartozik.

A mozgás mindenfajta színház számára
lényeges kérdés - még akkor is, ha ezt ná-
lunk nem sokan ismerik el -, és ez a talál-
kozó éppen azokat az együtteseket hívta
össze, akik valamilyen formában a drámai-
színházi önkifejezés lehetőségét keresik a
mozgásban. Szinte valamennyi előadásban
jelen volt a továbbépíthetőség, a
továbbgondolhatóság, tehát a
nyitottságban testet öltő művészi önzet-
lenség gesztusa is. Különösen áll ez a
G E S T , a Ritual Dance Theatre Group
Butosha, a Teatro Populare di Ricerca és a
Spolek Potrhlich Mimu előadásaira.

Az együttesek túljutottak a hetvenes
évek elejének Grotowski műhelyéből
merítő puritán kifejezésmódján, a pszi-
chikai koncentráltságot kezdi felváltani
egy nyitottabb, hagyományokat kereső és
újraértelmező színházi gondolkodásmód.

A legjobbak között csak a lublini Scena
Plaszticznata előadása tűnt számomra -
minden szcenikai különlegessége ellenére
is - kissé anakronisztikus-nak. A Leszek
Madzik által vezetett csoport európai hírű;
és valóban egészen kivételes attrakció a
Nedvesség című elő-adásuk, amelyet kis
megszakításokkal hatszor egymás után
játszottak, míg csak el nem fogyott a
közönség az ajtó elől. (Az előadásról a
SZÍNHÁZ 1979. 9. száma közöl
ismertetőt.) A legszélsősé-

gesebb vélemények velük kapcsolatban
fogalmazódtak meg. Színház-c egyáltalán,
vagy csak valami, a Laterna Magicára
emlékeztető látványosság, bűvészkedés
térrel, testtel, fénnyel, hanggal? Nyújthat-
e többet a pillanatnyi érzéki-audiovizuális
élménynél, ha mégoly koncentrált és
képzeletébresztő is? Egy biztos: az
együttes a modern szcenika
kifejezéslehetőségeinek kivételesen magas
szintű ismerője és kutatója. Lenyűgöző az
amatőrcsoport munkafegyelme, az
együttműködés, a technikai megvalósítás
hallatlan precizitása.

Szakrális ihletettségű térjátékukban a
XX. század elidegenedés-mítoszának már-
már megkövesedett motívumai, szimbó-
lumai variálódtak egyfajta expresszív-
szürrealista logikával. Rész és egész, holt
és eleven, anyag és szellem reménytelen
egymást keresése, az ember utáni űr
felidézése megrendítő és komor tér-
költészetté formálódik, amelyhez hason-
lót a kortárs magyar művészetben Schaár
Erzsébet plasztikája és Pilinszky János
költészete hordoz. Valódi színházi pers-
pektívát mégsem rejt magában ez a tö-
rekvés.

A találkozón látottak alapján kiszűrhető
egyfelől e g y rituális indíttatású, másfelől
egy clowmiádaszerű színházi gon-
dolkodásmód, mely tendenciák itt nem
elsősorban a népszerű-szórakoztató, il-
letve az intellektuális-eszméltető beál-
lítottság megfelelői, hiszen mindkettő
többféle érzet és gondolat közlésére al-
kalmasnak mutatkozik. Az együttesek
térben és időben távoli stílusrétegekből
építkeznek; színpadi megoldásaikban csak
egyetlen - igaz a többivel egyenértékű -
kútforrás volt a marceau-i, illetve a
tomaszewskii pantomimiskola stílus-
hagyománya.

A varázslat két, egymástól eltérő szín-
padi nyelvet használó együttesnek, a ja-
pán Ritual Dance Theatre Group Butoshanak
és a lengyel GEST-nek sikerült a
legjobban. Mindkét produkció egyetemes
gondolatokat sugároz. A lengyelek a
látomások plasztikus megjelenítésével, a
japánok pedig egyfajta transzszuggesztió
útján érik el a közönséget lebilincselő
hatásukat. I s s o Miura és partnere T. Fu j i i
belső megszállottsággal fejeztek ki
vágyakat, transzcendens élményeket. A
színházhoz önmagában nem sok köze van
ennek, de annál több az Emberhez, és
ezáltal minden olyan szín-művészhez, aki
szükségét érzi annak,

hogy játéka általánosabb érvényűvé női
jön szcrepénél. Nem könnyű végignézni
őket. Akarni kell, éppen úgy, ahogy ők
akarnak, s ez valóban megerőltető. A né-
zők többsége fanyalgott is. (Bár a három
plusz előadásukra megtelt a nézőtér.)

Egy bikaviadal tükörképe című előadásuk
a mi érzékeink számára különös
ritmustartományban mozgó rejtélyes ér-
zés- és emléknyomatok sorozata. Közép-
pontban a tudatból a testre s onnan egy
másik testre irányuló akaratátvitel áll.
Miura és Fujii érett színészek, testi érzé-
kenységük, összpontosítókészségük, rit-
muskultúrájuk rendkívüli. Ezek a testüket
végsőkig analizálni képes művészek egy
érdes csomagolópapír-lepedőnek juttatják
a földi léttér szerepét, jelképét mindannak,
ami által s aminek ellené-ben a Tudásra
szert tehet az Ember. A legkülönbözőbb
tér-, forma-, mozgás-és szerepképzetek
hívódnak elő az Ember és az Anyag
találkozásából. (Szikla, felhő, kő, hajó,
madár, hullámzás, koldus, uralkodó, ház,
fedél, köpeny, koporsó stb.)

A GE S T három képből álló térjátéka a
Vakok ((Andrzej Leparsky rendezése),
melyet az egyetem előtti téren, az elő-
csarnokban és a hatalmas, visszhangos
aulában adtak elő, széles tabló Európa
kamaszkoráról, a középkorról, az üdvö-
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zülésre sóvárgó Ember „vak" istenkere-
séséről. A japánokénál jóval behatároltabb
s nemegyszer didaktikusabb esz-közökkel
éltek. A szertartás, amit celebráltak, szinte
kiprovokálta a néző áhítatát. Előadásuk
ihletője Brueghel: Példákat a vakokról
című festménye, s a darab, amit Vakok
címmel Ghelderode írt, ugyancsak e
képnek igézetében. Groteszk moralitás
bontakozik ki előttünk, melynek minden
történése példázat és intés a hitkeresés
igaz és tévútjairól. A játék hármas
tagoltságú: Menny - Föld - Pokol vagy a
lengyelek sajátos fogalmaival Alom -
Arnyék - Látomás. Az Alom a játék
alapközege: a három vak zarándoklata
Isten országa felé. Az Árnyék az ő földi
életük, mely a tér három pontján
elhelyezett emelvényen elevenedik meg. A
középső a „Fehér" dobogója, a szellem
emberéé, a prométheuszi tett őrzőjéé, aki
egy személyben ideológus, hadvezér,
forradalmár, földi megváltó, akinek
jellemző módon „seggfejek" tömegén kell
át-vergődnie, hogy beállhasson a meg-
váltást keresők közé. Bal szélen a „Ha-
lálmadár" dobogója áll. Itt groteszk
életképeket látunk a kisember minden-
napjaiból: kenyérevés, szeretkezés, szülés,
házi perpatvar stb. A kegyelemre
szomjazó Halálmadár elől vásári mas-
karások, vad bohócok állják el az utat. A
harmadik dobogó, a „Bikáé", melyen a
reneszánsz szépségideál ember-párja áll
ruhátlanul, mintegy a művészi
termékenység megtestesüléseként. A za-
rándokcsuhát öltő Bika előtt csupa-farok,
csupaágyék lények toporzékol-nak,
tülekednek. Íme a látomássor. Ezek a
Pokol képei. Az üdvözülést kereső ember
útja csak a Poklon át vezet.

Az együttes játékstílusa - miszticiz-
musa, mely az áhítat s a csömör képeit
egyszerre mutatja fel pokoli látomások s
égi álmok formájában - közeli rokon-
ságban áll Tomaszewski színházával.
A GEST illetve a R.D.T. Gruop Butosha

törekvéseihez, szándékaihoz közel állónak
éreztem két magyar ama-tőr együttesét: a
H.U.R.K.Á.-ét illetve a házigazda BME
PANTOMIM M O ZGÁSSZÍNHÁZét.
Valami azonban meggátolja őket abban,
hogy előadásaik érvényes egésszé
formálódjanak. Más-más oknál fogva, de
mindkettő eseté-ben kisiklik az előadás.
Mintha önkényesen töltenék ki azokat a
hiányzó illeszkedési pontokat, melyek
saját világképük, közérzetük és a
választott előadás-forma között
mutatkoznak. A H.U.R.K.A produkciója,
mely tér- és mozgás-szervezését tekintve,
de mindenekelőtt példázatjellegénél fogva
rokona a GEST-ének (Terra Amata,

Szeretett-mert egyetlen-föld, Takács
Ferenc rendezése), a lengyelekénél
izgalmasabb, korszerűbb kérdésfeltevést
ígér. De egy-szer csak jönnek a tükrök, a
szanaszét repkedő párnák, a
„közvélemény-kutatás" s végül a
„beszélgessünk még, legyünk együtt"

őszinte szándékát jelző gesztus: a
zsíroskenyér és a tea. Szándékaik
tisztaságában, humanista elköte-
lezettségükben senki sem kételkedhet.
Természetes módon hitelesek az elő-adás
egyes jelenetei. De az érettséget, a
felnőttséget nem tudják eljátszani. Ha
több bizalmuk lenne önmaguk s a közön-
ség iránt, bizonyára felhagynának a köz-
vetlen befolyásolás eszközével. Mert
bármennyire csábít is a színjátszás erre,
ezt a kontaktust - s mindez a GEST elő-és
utójátéka kapcsán is elmondható! - csak
az előadás művészi öntörvényűsége
teremtheti meg. Lehet kérdezni, tükröt
tartani, párnákat hajigálni, de ez
mindenképp egyfajta önleleplezés. A
színház ilyenkor úgy válik fölényessé a
közönséggel szemben, hogy közben aka-
ratlanul is beismeri saját művészi mu-
lasztásait.

Egész más problémát látok a Regős Pál
vezette BME P ANTO M I M
M O ZGÁSSZÍ NHÁZn á l . Ők a mim és
az orális játék szintézisének megteremté-
sén fáradoznak, mégpedig egy a japáno-
kéhoz igen közel álló módszer, a „tudatos
test- és pszichotechnika" alkalmazásával.
Náluk is a cselekvésben kifejeződő
törekvés „belső megteremtésén" van a
hangsúly, ennek a belső energiának kéne
átjárnia bennünket nézőket is. De míg a
japánok rituális (tehát nem drámai) célo-
kat kívánnak elérni, addig a magyar
együttes olyan drámai játékokat ad elő,
melyekben nemcsak a testbeszédnek, il-
letve nemcsak a rítusnak van szerepe. Bo-
nyolult belső történések hiteles és árnyalt
kifejezésével kísérleteznek. Emiatt furcsa
kettősség érződik játékukon: bizonyos
történések a pantomim tradicionális nyel-
vén, de a belső erőfeszítésektől görcsösen
szólalnak meg, vagy - s ezek a legkritiku-
sabb pillanatok - átélnek valamit, ami-nek
nincs mozgásbéli kifejezéslehetősége. (Ez
utóbbi problémán valamelyest enyhítenek
a hangok, zörejek, ének, néha dialógus.) A
drámai és a gesztikus nyelv így sokszor
aszinkronba kerül, maga a játék pedig
lelassul, illetve nem érzékeljük, hogy
történt valami. Ezért nem

sikerült érvényt szerezniük annak, ami
például Beckettben izgatta őket: ki-tűnően
exponált V ég j á t ékuk a vörösbe
öltöztetett „megváltó"(?) belépésével -
talán, mert nem bíztak eléggé a mű
erejében - érthetetlenül patetikussá torzult.

A találkozó clownhagyományokra építő
együttesei között, de abszolút tekintetben
is, kimagasló teljesítményt nyújtott a prá-
gai Bolond Mimesek Egyesülése (Spolek
Potrhlich Mimu). Az Ypsilon Atelie Szín-
ház keretében működő hivatásos együttes
lírai-groteszk humora a klasszikus panto-
mimiskolára épül, ami azért is figyelemre
méltó, mivel bizonyítani tudták ennek a
ma már kimerültnek tekintett forma-
nyelvnek a megújíthatóságát. Karambolcí-
mű előadásuknak, mely két balesetet szen-
vedett kisember kórházi életéről s álmairól
szól, talán az egyik legnagyobb erénye,
hogy benne a pantomimet arra használják,
amire az a legalkalmasabb: a humor
szolgálatába állítják, s így jutnak mélyebb,
néhol filozofikus tartalmak közelébe.
Miroslav Horacekben és Antonin
Klepacban két olyan mimest ismerhettünk
meg, akik nemcsak fölényesen bírják ezt a
technikát, hanem olyasfajta művészi
nyitottsággal is rendelkeznek - amely a
magyar pantomimesekről nem-igen
mondható el -, hogy hajlandók alá-vetni
magukat egy színházi rendező (Frantisek
Pokorny) akaratának. Ezáltal válik az
előadás többé két kitűnő pantomimes
duójánál. Színészi játékuk éppoly
kidolgozott és finom eszközök-kel élő,
mint gesztusaik. Hallatlanul
ökonomikusan bánnak a testükkel, so-
hasem érezzük azt, hogy a technika szabja
meg egy-egy játékrész karakterét, noha
minden geg, minden akció erre épül. A
Bolond Mimesek nem produkáltak valami
egészen újat, sem egyéni „rendszerük",
sem külön „útjuk" nincs. De amit
csinálnak, abban művészi rend van, az
igen magas színvonalon áll és rendkívül
populáris, ami nem kis dolog. Nem biztos
ugyanis, hogy attól izgalmasabb valami,
mert „új"-nak nevezi magát.

A Klepacékhoz hasonló forrásokból
merít a másik csehszlovák csoport, a par-
dubicei Yorickova Pantomima; bár náluk a
jelképek összetettebbek, filozofikusabbak,
mint honfitársaiknál, gondolataik-nak
mégsem képesek olyan erővel ér-vényt
szerezni. Ennek oka - a mérsékeltebb
technikai felkészültségen túl - a forma
túlpörgetése lehet. Az etűd-



pantomim jól ismert helyzeteire keresnek
új értelmezési lehetőségeket, s néha egé-
szen az abszurdig csavart szituációkig
jutnak. A fiktív falon át patkányokat,
kígyókat, szöggel átvert könyvet haji-
gálnak a felbőszült szomszédok, a fest-
mény bosszút áll a gőgös, pöffeszkedő
modellen, s babszemnyire zsugorodik, a
szenvedélyes lepkevadász előtt egyre
nagyobb és nagyobb lepkék húznak el. Hét
képes clowniádájuk valamennyi darabja
lírai indíttatású, s keserű vég-kicsengésű.
Szomorú bolondok ők, arcuk fehérre
mázolva, orrukon piros pingponglabda,
tekintetükben az ártatlanok szelídsége és
alázat. Lemondanak a pantomim
tárgyteremtő lehetőségeiről, és valódi
kellékeket készítenek, akárcsak
honfitársaik.

A commedia dell'arte komikus, erő-
szakos, alpári s mégis míves színpadias-
sága, triviális költőisége jelent meg igen
magas színvonalon az olasz Teatro Popu-
lare di Ricerca és a jugoszláv Teatar Levo
(Színház Balra) előadásaiban. Az olaszok
beszélő színháza, mely - ellentétben a
Színház- és Filmművészeti Főiskola két, a
műsorba egyáltalán nem illeszkedő mu-
sicalkeresztmetszetével - nem lógott ki a
„mozgásszínházak" sorából; a főiskola
eredeti formáinak felelevenítésére, a ju-
goszlávok pedig annak áthangszerelésére
tettek kísérletet. Az olaszok a cselekmény
különböző rétegeit más és más színházi
korstílus jegyében szólaltatják meg.
Hasonló ez ahhoz, amit a GEST-nél
tapasztaltunk, de míg náluk a cselekmény
szálára fűződnek fel a rétegek, az olaszok
esetében éppen az attól való
elvonatkoztatást szolgálják. „Színházi
leletmentésük", ahogy maguk is nevezik,
valójában nagyon is mai félelmeket, in-
dulatokat fejezett ki. Gozziádájukat éles és
hangsúlyozott teatralitással adták elő, nem
riadva vissza a közönség durva in-
zultálásától sem. (Cipők, harisnyák el-
távolítása, eszelős tetűvadászat a nézők
hátán stb.) A teátrum önarcképe tekint
ránk játékukban: élet a színházban s
színház az életben. A színjáték olyan
közvetítő nyelv számukra, mely - mint
írják - „azokat a tipikusan emberi be-
fogadási módokat igényli, amelyeket
manapság egyre jobban kiöl a társa-dalom,
mint például az alkotókészséget, a döntési
képességeket, a kritikai funkciót és végül a
szándékot, hogy megváltoztassuk az
elégtelen struktúrákat". Rizzato
társulatának „vulgáris és véres mo-

solyt" hordozó játéka elsősorban nem
pszichológiai, hanem színházi eszközök-
kel, az életszerű igazság helyett a teátrális
igazsággal érvel. Színészi képességek
dolgában azonban meglehetősen egye-
netlen ez a társulat, igaz, hallatlanul
magasak a követelmények. Mozogni,
deklamálni, hosszú monológot mondani,
mutatványt rögtönözni, villámgyors rep-
likákat pergetni, percekig üvölteni, majd
halkítani, kapcsolatokat teremteni és
váltani nem könnyű dolog. A színpadi
kontraszt műfajának másik képviselője a
Milan Vukotič vezette belgrádi Teatar
Levo, igazi utcaszínház. Halandzsa című
előadásuk harsány és excentrikus, akár az
olaszoké, de jóval kötetlenebb és
„piszkosabb" hangszerelésben. Az
extravagancia, ami viselkedésükben, jel-
mezeikben és játékmódjukban egyaránt
jelen van, konzekvens világképről árul-
kodik. Szó sincs itt nihilről, cinizmusról,
anarchiáról. Választékos toprongyos-
ságuk, trágárságaik, trivialitásuk, artiku-
lálatlan röhejességük Rabelais szellemét
idézi, a minden kulturális hierarchiát
felforgató ádáz és könyörtelen népi neve-
tés diadalát. Nem csoda, hogy a Bolond
Mimesek mellett a legnagyobb sikert ők
aratták. A játékot, mely háromperces
groteszkekből áll, a rendező vezényli a
paraván tetejéről, angolul, magyarul,
szerbül, németül, franciául - ahogy a
helyzet kívánja. Kikiáltó, narrátor és ren-
dező egy személyben. Temperamentuma,
természetes humora nemcsak játékait s a
szereplőket képes átlelkesíteni, de életet
lehel a nézőtérre is. S a társulat?
Válogatott legénység. Csupa különleges
emberpéldány: robusztus nőstényorosz-
lán, nyakigláb legény parányi fejjel, tér-
dig lógó karú fiú ... Ha a testi extrémitá-
sokat csak önmagukban használnák, pro-

dukciójuk nem lenne több vásári mutat-
ványnál. De Milan Vukotié megtanította
őket arra is, hogy természetes
adottságaikat a „nem természetes" ki-
fejezésére is alkalmassá tegyék. Így az-
tán emberbőrbe bújt gorillák, csimpán-
zok, lajhárok, struccok, békák hancú-
roznak a paraván előtt. Játékstílusuk,
gagjeik, fantáziájuk logikája leginkább a
rajzfilmekéhez áll közel. Nemcsak a
figurák és mozgatásuk fantasztikus el-
rajzoltsága miatt, hanem a vágások,
összekopírozások, a kollázstechnika tu-
datos alkalmazása miatt is. Milan
Vukotič színháza - mellesleg tavaly
Belgrádban ők szervezték a BIFET
LEVÓ-t az ellen-BITEF-et - szimpatikus
próbálkozás. A modern városi bohózat
műfajának kialakításán dolgoznak, egy
olyan színjátékforma megteremtésén,
mely nép-szerű s magas igényű
egyszerre.

Az eddig bemutatott produkciók egyi-
kéhez sem hasonlítható az, amit György-
falvai Katalin együttesétől, a Népszínház
Táncszínházától láttunk. A mezőnyben
egyedül ők éltek a tánc tiszta, elvont
nyelvével, s mégis mindkét általuk be-
mutatott szám izzó s agitatív erejű drá-
mává sűrűsödött. A táncosok kivételes
belső és fizikai „feltöltöttséggel" lépnek a
dobogóra, s végig robbanékonyan,
fiatalságuk teljes szenvedélyével és oda-
adásával vesznek részt a táncban. Az egy-
másra figyelés, mely nélkül plasztikai
összhang és dinamika aligha teremthető
meg, náluk mélyebb, érezhetően pszi-
chikai indítékból fakad. Valamennyien
individuumként vesznek részt a közös
szertartásban, mindig valamilyen érdek
vagy drámai cél alanyaiként, függetlenül

Karambol - a prágai „Cvoci Mimu" együttes műsorából (Filip János felvételei)



négyszemközt
attól, hogy a szólista vagy éppen a kar-
táncos szerepe esik rájuk. Nem csoda,
hogy a végére a szó színészi értelmében
„kiürülnek". S ez nem csupán az álló-
képességüket végsőkig próbára tevő
előadás következménye, hanem a moz-
gásban kiélt, a belülről is tudatosított és
végigszenvedett emberi sorsokkal,
közösségi válságszituációkkal való szem-
besülés. Ha van „kegyetlen színház" -
művészi értelemben és igazsága tekin-
tetében -, akkor Györgyfalvai Katalin
táncszínháza szándékai, tudatossága, a
táncszínészi energia teljes és értelmes
felhasználása miatt ehhez áll a legköze-
lebb.

A találkozó programja többségében
színvonalas, de legalábbis tanulságos
előadásokból állt. A fellépő kilenc kül-
földi és öt magyar társulat közül (a
Színház- és Filmművészeti Főiskola
szerepeltetését félreértésnek kell tekin-
tenünk) mindössze kettő, a belgrádi Teatar

Dogadtjaty és az angol York Shoestring

Theatre (Cipőpertli Színház) szocio-
pantomimje vetette fel a „szín-
padképesség" problémáját: dilettáns pró-
bálkozások voltak. A többi együttes, még
ha vitatható is az, amit csinál, egy
pillanatig sem hagy kétséget afelől, hogy
elsajátította azt a színpadi nyelvet, amin
beszélni óhajt, s hogy a nyilvánosság előtt
is vállalható mondanivalói vannak. Mély
művészi felelősség érződött minden
előadásban, s ez a játékszellemet éppúgy
meghatározta, mint a benne ki-fejeződő
állásfoglalást, világnézetet. Vetélytársnak
itt senki sem érezte magát. A „ki, kinél
jobb?" kérdése helyett a „ki, mit csinál és
hogyan ?" volt a lényeges. Sajnos,
Magyarországon az ilyen típusú
találkozóknak nincs hagyománya. Az
elszórt vendégjátékok, de még a színházi
dekádok sem pótolják az efféle intenzív
nemzetközi találkozókat, melyeknek
nemcsak informatív értékük jelentős, de
vonzerejükkel s jól válogatott
programjukkal felbecsülhetetlen szolgá-
latot tehetnek a magyar színházkultúra
nemzeti és nemzetközi presztízsének
emeléséért.

HELYREIGAZÍTÁS: Az 1980. januári
számunk Vampilovból - elégtelen című cikké-ben
- a cikk végén található szereposztástól
eltérően - tévesen szerepel Gyarmathy
Ágnes mint jelmeztervező neve. A tévedé-
sért elnézést kérünk.

36

ZÉTÉNYI LIL I

Az első sztriptíz
Párizsban és Budapesten

Beszélgetés Jancsó Miklóssal
és Hernádi Gyulával az Astoria
Bárszínházról

Ki volt Mata Hari? A lexikon szerint
holland táncosnő, eredeti nevén Margarete
Zelle, az első világháború német kémnője.
A franciák 1917-ben elfogták és Párizsban
kivégezték az akkor negyvenegy éves
táncosnőt.

Azt már nem említi meg a lexikon - s én
is csak Hernádi Gyulától tudom -, hogy
Mata Hari rendezte az első sztrip-
tízbemutatókat a század első éveiben,
Párizsban. Gyönyörű nő volt, nevének
megfejtése: a Nap Szeme .. .

Hernádi Gyula eljátszik a gondolattal:
mi lett volna, ha Ferenc József császár
véletlenül találkozik - mondjuk egy
sztriptíztánc alkalmával - Mata Harival? A
válasz logikus: minden bizonnyal
beleszeretett volna. Egy ilyen gyönyörű
nő szerelme viszont teljes embert kíván, a
császár tehát mielőbb feleségül óhajtja
venni a táncosnőt, s ezzel egyidejűleg
nyugdíjba akar vonulni. Közbelép azon-
ban a császár megunt szeretője, Katharina
Schratt - nem annyira féltékenységből,
mint inkább egzisztenciaféltésből -
szövetkezve új szeretőjével, Konrad von
Hötzendorffal, aki mint a császár „kádere"

nehezen kiharcolt pozícióját félti. A
megoldás számukra egyszerűnek lát-szik:
Mata Harit kell csupán eltenni láb alól.
Cselszövésükbe mindössze a császár
legkedvesebb kisfiát, Hitler Dolfikát
avatják be, aki azonban éles eszű gyermek
lévén rohan a papához, s mindenről
beszámol neki. Mata Hari végül Einstein,
az udvari lakatos segítségével menekül
meg. Az ezermester iparos ugyanis a rela-
tivitáselmélet két képlete közt elkészíti a
táncosnő megszólaláson túl is azonos
mását, akit természetesen nem fog a
golyó. Már azt hisszük, minden jóra
fordult, s a szép Mata Hari ez egyszer
megúszta, amikor váratlanul fehér kö-
penyt öltenek a szereplők: s mi máris
elmegyógyintézeti ápoltaknak érezzük
magunkat, ráadásul az „idülten" egész-
ségesek között, akiknek már a gyógyí-
tásáról is lemondtak. Furcsa, pesszimista,
meghökkentő vég kétórányi zenés, tán-
cos, pezsgős happening után.

De kezdjük az elején: hogy került az

Astoria bárjába Jancsó Miklós, Hernádi
Gyula és velük együtt a fent említett
illusztris társaság?

Jancsó: Közös álláspontunk az, hogy
mindenfajta műfaj létezhet egymás mel-
lett. Ezt már akkor is így gondoltuk,
amikor filmjeinket megrótták állítólagos
érthetetlenségük miatt, s mert nem volt
közönségük. Pedig a filmnek éppen az az
előnye, hogy konzervműfaj, nem
okvetlenül kell hogy közönsége legyen. A
film akkor is film marad, ha egy ember
sem nézi. Hátránya azonban a korai
elöregedés. Mi egyébként mindig elismer-
tük másfajta filmek létjogosultságát is.

A színháznál ez épp fordítva van, a
színház nem lehet meg közönség nél-kül.
Egy speciális színház nélkülözheti csak a
nézőt: ez a szekta, amikor a köz-
reműködők maguknak játszanak. Ilye-nek
a különböző vallási szertartások, rí-tusok.
A valódi színház azonban igényli a
közönséget, létjogosultságát a nézők
mennyisége igazolja.

Nehogy félreértés essék, meg kell je-
gyeznem: az, hogy budapesti színházaink
szinte állandóan telt házakkal játszanak,
nem az előadások kiválóságát igazolja,
csupán azt bizonyítja, hogy nagyon kevés
a színház, nagyon olcsón adják a jegyeket,
továbbá a szervezett, bérletezett házak
esetében egy előadás sem bukhat meg.
Következésképp ilyen feltételek mellett
eldönthetetlen, hogy milyen színházat
igényel valójában a közönség.

Mi olyan színházat szeretnénk csinálni,
melyben az előadás nézőkre gyakorolt
hatása ténylegesen mérhető.

Hernádi: Megjelenési fórumot, színházat
kerestünk. Hogy ezt itt, az Astoriában
találtuk meg, véletlen. A szálloda
igazgatója, Gróf Emil jó barátunk, s ő a
kockázat ellenére is hajlandó volt együtt-
működni velünk, hisz a bukás lehetősége
legalább akkora volt, mint a sikeré. A
Mata Harit kifejezetten az Astoria bár
részére írtam. A speciális helyszín
speciális műfajt kívánt. Nagyon kicsi
színpad, kis számú, vegyes összetételű
közönség: mindez bizonyos korlátokat
jelentett.

Régebbi drámáim komolykodóak voltak,
azokban direkt akartam megoldani a
problémákat, azóta más utakon
próbálkozom. Ennek a lényegét úgy
tudnám megfogalmazni, hogy a Molnár
Ferenc által írt darabok konstrukció-ját
követve próbálom eladni a komolyabb


