
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.
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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



mondanivalót. Észrevettem, hogy a kö-
zönség nagyon fogékony a királyokról,
hercegekről és hercegnőkről szóló törté-
netekre. Ez nem véletlen, hisz ezek a
sztorik az élet mozdulatlan szürkeségéből
jelentenek számukra mintegy ki-
emelkedést. S miközben a közönség már-
már elandalodik a látottakon, belülről
csapom le a bennük keletkezett illúziót. A
közönséggel való kontaktuskeresés
jegyében írtam a Királyi vadászatot is.

A Hasfelmetsző Jack már tartalmában és
formájában is azt a célt tűzte maga elé,
hogy minél szélesebb közönségréteget
tudjon szórakoztatni, egyszersmind
elgondolkodtatni. A Has-felmetsző műfaját
próbáltuk meg tovább-finomítani az
Astoria speciális körülményeket jelentő
bárszínpada számára.

Bárszínház, bárélet, bárzene, bárzongo-
rista, bárénekesek, bártáncosnők. Mind-ez
együtt bárhangulat? Bár az is lehet-ne,
nem az. A bár bejáratánál Tor-dal Teri
(Schratt Katalin) és Harsányi Gábor
(Konrad) diszkózenére táncolva fogadja az
érkezőket, majd eléneklik s táncolják az
est nyitókupléját. Eközben
megismerkedünk a többi illusztris
szereplővel is, s kezdetét veszi a fordula-
tokban bővelkedő történet. Megtudjuk,
hogy Konrádot anyakomplexusa köti az
egy fejjel magasabb Katalinhoz, aki már
erősen öregszik, pénze is fogy, annyira,
hogy be kell vallania: már lógnak a
strasszai (Tordai elegáns estélyi ruhája alól
ormótlan fekete bakancs villan elő,
melyről valóban strasszok csüngnek alá).
Elhangzik egy mondat: „Bulgária belép a
háborúba" lglódi-Ferenc József szintén
belép a szép Mata Harinak. Bő ingéből kis
zsákot formál, s mintha magokat szórna a
közönség sorai közé, megszólal: cselt
vetek. Einstein-Maros Gábor pedig
természetesen mindenre tud egy dalt. I la
azt mondják: kellene egy nő, ő elénekli:
„Vágyom egy nő után..." Megbízzák, hogy
készítse el Mata Hari pontos „Mását", s ő
már énekli, táncolja is a Kalinkát . Az
asszociációk sora kimeríthetetlen: a darab
végén már dalról is dalra fakadnak. Való-
ban feltűnő hasonlóság van a „Meghalt a
cselszövő" kezdetű Erkel-kórusrészlet és a
„Mint a mókus fenn a fán" című vidám
úttörőinduló közt, már ami a dallamot
illeti.

Hidegből melegbe, melegből hidegbe
két órán át. A kuplék, táncok, gagek és

bohóctréfák közül lassan, de batározottan
bontakozik ki az üzenet: legyünk résen,
mert a már eltemetettnek hitt történelmi
fantomok a legváratlanabb pillanatokban
támadhatnak föl, s csap-hatnak le ránk.
Mata Hari is csak jelentéktelen játékszer
volt a nagypolitikában, s Néró Napóleon,
majd Cromwell, Ferenc József és Hitler
alakjában él tovább. A történelmi
modellhelyzetek közt apa-fiú kapcsolat
van, s mi ezt képtele-nek vagyunk
tudomásul venni. Indokolt tehát a
bolondokházát idéző befejezés: a saját
kárunkon sem okulunk, felesleges minden
orvosi beavatkozás, legalább itt és most
érezzük magunkat jól, ha van még
bátorságunk s tehetségünk hozzá. Ne
süssük le a szemünket szemérmesen, ha
Valika lekapja magáról utolsó
ruhadarabját is, egy nővérkötényt, s
anyaszült meztelenül ropja előttünk.

Táncol a többi szereplő is: Tordai
finoman, Harsányi energikusan, jobba
Gabi kihívóan.

A nézők már felálltak, kitapsolták
magukat, tanácstalanul álldogálnak a
zavarba ejtően kicsi, most már kivilágított
bárban, karnyújtásnyira a színpadon
meztelenül táncoló Valikától.

Azon gondolkodnak, hogy is kerültek ők
ide?

Jancsó: A Huszonötödik Színházban a
Vörös zsoltárral már a mozgalmi mű-fajt
akartam kikísérletezni, nem szervezett
közönség számára. Tehát ugyan-ezt
komolyban. Ez az úgynevezett szocdem
műfaj volt, melyet egyébként örököltek,
átvettek a legkülönbözőbb társadalmi
rendszerek. A Miskolcon általam
megrendezett egyik monstre KISZ-
ünnepélyt többen leventetalálkozóhoz
hasonlították. Már ezeknek is a közön-
ségkeresés volt a célja. Mivel napjainkban
úgy tűnik, hogy ezt a műfajt nem nagyon
veszik, más úton próbálkozunk.

A Ma/a Hari a kabaré, blődli, bohóc-
tréfák, sőt az amatőr diákszínjátszás ha-
gyományaiból, tapasztalataiból és elemei-
ből építkezik, mindezt professzionalista
szintre emelve.

Hernádi: A fentiek mellett megtalál-ható
a illata Hariban a tánc, a krimi és a
filozófia is. Színháztörténeti elődünkként
talán Erdélyi Mihály két világháború közt
működő színházát említhetem mind-össze.
Lényege a blődlikeretben meg-jelenő
gondolati mag. E különös műfaj hatása
természetesen más a közönségre és más a
kritikára.

A közönség olyan, amilyen, minden-
esetre egyelőre kíváncsi. Az biztos, hogy
nyugodtabban menne haza, ha az előadás
végig a blődli szintjén maradna.
Értetlensége is sok mindennel magya-
rázható: egyrészt él bennük az az isko-
lában beléjük sulykolt félreértés, mi-
szerint a tartalom és forma egysége azt
jelenti: komoly mondanivalót drámai
formában, tragikus keretek közt lehet csak
elmondani. Ha pedig szórakozni akarunk,
senki se fárassza az agyunkat történelmi
rébuszokkal. Mert bár ezek a rébuszok
történelmi konkrétumokon alapszanak, az
emberek nem értik őket, mert igen
hiányosak történelmi ismereteik, s ez az
oktatás hibája. Történelmi oktatásunk
ugyanis gazdaságtörténeti alapokon
nyugszik, s kimaradnak a történelem sava-
borsát jelentő individuális összefüggések.

Jancsó: A Mata Hariban együtt él a
komoly és a vicces, mint ahogy a való
életben is egymást váltják a komoly és a
vicces szituációk. Csak a komplex szín-
ház tükrözi a komplex életet.

Hernádi: A mű olyan, amilyen, a kö-
zönség is olyan, amilyen. A kritika
azonban egészen kétségbeejtő. Nem akar-
tunk eredetileg sajtóbemutatót tartani, de
aztán a filmgyár, mely szintén benne van
ebben az üzletben, szervezett egy jegy
nélküli előadást. Bebizonyosodott, hogy
kár volt, hisz a kritika nálunk semmilyen
funkciót nem tölt be. Kritikusaink,
akiknek többsége több évtizede írja
kritikáit ugyanannál a lapnál, rossz
monopóliumként képviselik a haza, a párt,
a kormány véleményét állítólag a
közönség' véleményével együtt. Az a
szerencse, hogy a közönség fütyül rájuk,
sőt épp fordítva értékeli a kritikusi
véleményeket: kialakult ennek a
mandiner-technikának következtében egy
metakommunikációs háttér. A kritika tehát
diszfunkcionálissá vált, ez egyébként
jellemző egész közéletünkre, ennek
következménye az úgynevezett második
gazdaság virágzása is. Jellemző a kül-föld
előtt való hajbókolás, különösen, ha
nyugati kultúrtermékről van szó - kivétel
talán a lengyel film és színház -, a magyar
eredményeket egyszerű váll-veregetéssel
intézik el. Ráadásul kialakult egy
mechanizmus, mely elhitette a magyar
alkotóművészekkel, hogy a kritikára nem
érdemes válaszolni, sőt nem illik hozzá
leereszkedni. Nincs tehát a művészeknek
fórumuk, ahol megvédhetnék magukat. S
ez nagy hiba, hisz a művész is a
közéletben él. Végső tanul-



ság tehát az, hogy nincs szükségünk a
kritikára, helyesebben: nincs szükségünk a
kritika magnetizált iránytűjére.

A szerepek, szerepkörök szinte pontosan
körülhatároltak. Iglódi István Ferenc
Józsefe az előadás intellektuális motorja,
aki kitűnően érti Hernádi gondolatait, s
szolgálja Jancsó rendezői ötleteit. Ő az
előadásban az okos. Tordai Teri Schratt
Katalinja az elegáns arisztokratizmusba
rejtett kétségbeesés: fél a magánytól, fél a
szegénységtől, de azért még őrzi a
látszatot. O az előadásban a groteszk.
Marsek Gabi (és Otília) Mata Harija nem a
nagyformátumú kémnő, hanem a
mindennapi elismertségért küzdő, fiatal
táncosnő, aki mit sem sejtve sétál be a neki
felállított csapdába. Ő az előadásban a
szép, de rosszul számító naiva. Jobba Gabi
egyetlen bajusszal kelti életre előttünk
Hitler Dolfikát, s anélkül, hogy előtérbe
tolakodna, észre kell vennünk: már ő
keveri a kártyákat. Ő az előadásban a
sunyi-ravasz bohóc. Maros Gábor udvari
ezermesterként csetlő-botló Einsteinje a
XX. századi zsenisors paródiája. O az
előadás szomorú, énekes bohóca. Harsányi
Gábor Konrádja jólfésült karrierista:
szerepköre szerint buta bonviván. S ne
feledkezzünk meg Valikáról sem, hisz neki
köszönhetjük az első budapesti,
hamisítatlan színházi sztriptízt, termé-
szetesen Jancsó-módra. Valika az elő-
adásban a meztelen. Hogy kerültek ide az
előadás színészei?

Jancsó: A Hasfelmetsző Jackhez képest a
Mata Hari jóval mostohább körülmények
közt jött létre, számtalan nehézséget
okozott a színészek megszerzése és
egyeztetése. A szervezetlenség magában
hordta a haknivá válás veszélyét. A másik
probléma az volt, hogy - mint erről már
beszéltünk - sem a műfajnak, sem pedig a
műfaj által megkívánt színjátszási
stílusnak nem volt semmilyen ha-
gyománya hazánkban. Ha itthon vagyok,
minden előadást megnézek : külön
tanulmányt lehetne írni a közönségről s a
színészekről egyaránt. Szinte minden
előadás első mondata után pontosan lehet
tudni, milyen lesz az előadás: hogyan hat a
közönség a színészekre és viszont. A
színészek nagyszerűen fel tudják dobni a
hangulatot, a probléma csak az, hogy a
magyar színész ezt csupán a szó-viccek
kijátszásával tudja elképzelni, hol-

ott itt éppen a sok műfaj együttélésé-ről,
komplex hatásáról lenne szó.

Ez egyébként a legkoncentráltabb műfaj,
a színészeknek nagyon pontosan kellene
játszaniuk. A közönség reakciója azonban
óhatatlanul elviszi őket vala-milyen más,
nem általam rendezett irányba. S épp itt
probléma az előadás haknijellege: a
színészek fáradtan érnek ide fél
tizenegykor az anyaszínházuk-beli egy,
néha több fellépés után. S mondom: ez a
legnehezebb műfaj, sokkal nehezebb, mint
a polgári színjátékok sóderműfaja. Azokat
mi, nem színészek is el tudnánk játszani
sztanyiszlavszkiji alapokon.

Ami a meztelenséget illeti: a sztriptíz is
a szórakoztatás egyik eleme, amíg új és
szokatlan. Ha már megszokottá válik,
akkor valami mást kell majd ki-találni .. .

Az árusítás első óráiban elkeltek az elő-
adás jegyei márciussal bezárólag, azóta a
„szabadpiacon"

500 forintig is fel-megy az
áruk. Egy közepes nagyságú család
hétvégi bevásárláskor több mint 500

forintot költ el, a legdrágább jegy az
Operaházba 6o forint, egy Bergmanfilmet
20 forintért már a legjobb helyről
nézhetünk végig, hazánkban az átlag-
kereset ... inkább nem folytatom.

Sok pénz-e a Mata Hari eredeti hely-ára,
a 180 forint?

Hernádi: Kevés. Ahhoz, hogy valóban el
tudjuk magunkat tartani, 250 forintért
kellene adni egy jegyet. Kicsi a színház,
kicsi a befogadóképessége - mintegy 90

ember -, a fix költség ugyan-akkor
viszonylag nagy. Egy színház optimális
nagysága 4-500 fő, ilyen esetben már a
100 forintos helyárak is kifizetődők.

Nem értünk egyet azzal, hogy az állam
dotálja a színházakat, ez ugyanis feudális
kapcsolatkialakításra ad alkalmat a
dotációt adó és az azt elfogadó fél között.
Meg szeretnénk mutatni, hogy erre nincs
szükség, helyesebben, hiszünk benne,
hogy lehet olyan színházat csinálni, mely
eltartja magát. Ha ez bebizonyosodna a
kulturális élet egyes területein, úgy a
példa modellértékűvé válhat-na a
gazdaság más szférái számára is.

Gazdasági rendszerünk, s ezen belül a
kulturális szféra, nem eléggé dinamikus.
A dinamikussá válás alapfeltétele

lenne a verseny lehetősége. A verseny,
áru, piac fogalmak nem kötődnek a ka-
pitalizmushoz. Ezek csupán eszközök,
melyek szerepe a használat módjától és
helyétől függ. A kapitalista piac ugyanis
semmiképp sem azonos a szocialista piac-
cal, a kapitalista verseny a szocialista ver-
sennyel, miként a kapitalista pénz sem
azonos a szocialista pénzzel.

Ahhoz, hogy a dolgokat mozdulat-
lanságukból kilendítsük, rivalizáló vál-
lalkozásokra van szükség, színházak ese-
tében is. A szocialista vállalkozó cso-
portokat a kulturális kormányzat csak
olyan mértékben irányítaná, ahogy a bíró a
futballcsapatot: őrködne a szabályrendszer
betartásán. Ehhez tartozna az a politikai
felügyelet, mely megakadályozná fasiszta,
illetve ellenforradalmi művek bekerülését
a kulturális vérkeringésbe. A szabályokat
előzőleg természetesen ki kell kísérletezni.
Ezután a vállalkozások szabadon, dotáció
nélkül működhetnének, s így kiderülhetne,
hogy valójában melyik színház verseny-
képes.

Tudom, különböző ellenérvek me-
rülhetnek föl. Félő, hogy a bóvlinak lenne
igazi kereslete, hisz az emberek mindig
könnyen elmennek a kisebb el-lenállás
felé. Olyan művekre van szükség, ahol a
minőség és az értékes tartalom populáris
formában jelentkezik. Es gondolom,
megoldható lenne az is, hogy a kispénzű
diákok, illetve nyugdíjasok kedvezményes,
tehát valamivel olcsóbb jegyekhez
jussanak.

Jancsó: Felmerült a gyanú, hogy csak a
sznobok hajlandók 500 forintot adni egy
színházjegyért. Rossznak érzem ezt a
kategóriát, én úgy fogalmazok, hogy
mindenkinek az a kultúrája, amit el-
fogyaszt, amit él. Pimaszságnak tartom azt
a kifejezést, hogy: „én kultúrát adok a
népnek" ! A kultúrát az emberek csinálják,
én legfeljebb választékkal szolgálhatok.

Csak egyet nem szabad: szemetet adni.
Márpedig minden szemét, ami félrevezet,
hazudik és illúziókba ringat. Ugyanakkor
mindent fel lehet használ-ni, ha olyan
információval tudunk szolgálni, ami tágítja
az emberek világlátását, ami nyit a
szabadság irányába.


