
 Ez alatt mit értesz?
 Azt, hogy az adott műben a szó, a

mozdulat, a ritmus és az érzelem azonos
értékkel jelenik meg. A nagy művek fan-
tasztikusan zenei természetűek, zenei
szerkesztésűek. Egy nagyon jó előadásban
- lehet az akár Shakespeare, Madách,
Osztrovszkij vagy Csehov - az el-hangzott
szó, a szöveg dinamikája, intonációja
tökéletes zenét ad ki. Olyan zenét, amilyen
az adott mű. A Shakespeare-darabokra
feltétlenül igaz ez, de Szép Érnőre
úgyszintén. Ha elolvasod, látnod kell,
hogy egy zenebalett. Az én munkáim
mélyen zenei természetűek.

 Milyen szerepet tulajdonítasz a kö-
zönségnek?
 A hetvenes évek legelején még nem

volt kialakult közönségtábora a kaposvári
színháznak. Igazából a fővárosi értelmiség
vagy Pécs értelmisége tartotta el. Olyan
tervezők dolgoztak akkor ott, mint Pauer
Gyula, Keserű Ilona. Nem voltak
díszlettervezők, igazából nem is értettek
ehhez, de olyan tereket, olyan térkombi-
nációkat, színvariációkat alkalmaztak,
amelyek felértek egy szcenikai forrada-
lommal. Nem véletlen, hogy pont a Ka-
posvár és Szolnok gyökereiből kinőtt tár-
sulat emelkedett Európa utazó színházai
közé. A sors iróniája, hogy akkor érte el
ezt az európai sikert, amikor véleményem
szerint már leszálló ágban van. Így volt ez
Kaposvárott is: ha akkor a kaposvári és a
szolnoki színházból nem jön létre Buda-
pesten egy társulat, Kaposvár is széthullott
volna. Es nem azért, mert Zsámbéki nem
győzte erővel. A legjobb előadások akkor
születtek, Zsámbéki csodálatos Ivanovja
abban az évadban volt. De akkor az a
színház a széthullás szélén állt. Nem volt
már benne belső feszültség. Úgyhogy
szerencse, hogy új életre kelhetett. Gon-
dolj bele, olyan ragyogó színészek, mint
Koltai Róbert, Pogány Judit, Lázár Kati
hagyták ott a színházat. Pedig edzett em-
berek, kipróbált művészek voltak. Aztán
jöttek a fiatalok, akiket még nem koptattak
el a kilométerek. Kétszáz kilométerre volt
Kaposvár, olcsó volt még a benzin,
nyomni kellett a pedált, kattogtak a ki-
lométerek a vonatban, iszonyatos volt,
embertelenül sok kilométer... Én eddig
háromszázezer kilométert autóztam.
Felírtam az eladott kocsik óráját.

 Szerinted mivel lehetne megújítani a
színházat? A struktúra átépítésével?
 Semmi mással. Már senki nem kapja

fel a fejét, amikor azt hallja, hogy az el-
lenzéki pártok képviselői Londonba
mennek tanulni. Intézményekhez, ban-
kokhoz szaktanácsadók jönnek, s arra a
rendszerre tanítanak, amely náluk
eredményesen bevált. Ne tekintsük őket

olyan hülyének, hogy ne vennék át,
mondjuk a mi színházi módszereinket, ha
ez lenne a jó. Ha ez a betokosodott, be-
merevedett színházi struktúra jó lenne,
nyilván átvennék tőlünk. A változások-
hoz persze pénz kellene, sok pénz. Talán
lesz majd kormány, amelyik rájön, hogy
ha a színházát, a kultúráját eltapossa, bu-
kásra ítéltetett. Jó hallani Glatz Ferencet a
Napzártában. De nekem már nem elég a
kimondott szó...

Kicsit félek attól, hogy fővárosi művész
legyek. Inkább megmaradok „vidéki ren-
dezőnek". Én ezt egy helyzetnek fogom
fel, ahol dolgozni lehet. Sem megtisztel-
tetésnek, sem különösebb örömnek nem
érzem. Sokkal sikamlósabb, nehezebb és
kilátástalanabb munkának érzem, mint-ha
üresen megkapnánk egy új színházat. De
Csiszár kipróbált, tudatos, kemény fickó,
ment ő már neki keményebb dolgoknak is.
Rajtunk igazán nem fog múlni.

E számunk szerzői:

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

ERDEI JÁNOS esztéta

KORCSMÁROS GYÖRGY a
Rock Színház főrendezője

KOVÁCS DÉZSŐ újságíró,
a Kritika rovatvezetője

REGŐS JÁNOS
a Szkéné Színház igazgatója

STUBER ANDREA újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

TAKÁCS ISTVÁN újságíró,
a Népszava munkatársa

ZAPPE LÁSZLÓ újságíró,
a Népszabadság munkatársa

BÉRCZES LÁSZLÓ

A Squat útja

Hamburgi beszélgetés Bálint Istvánnal

- Úgy tudom, nemrég otthon jártál.
 Megjelent a Jelenlét című antológia,

amiben az én írásaim is megtalálhatók.
Ebből az alkalomból voltam Magyaror-
szágon.
 Ez volt az első utad 1976 óta?
 Nem, de nagyon különbözött minden

eddigi utamtól. Három-négy év távollét
után kezdtem látogatni a szüleimet. De
inkább csak bujkáltam Magyar-országon.
Most történt meg először, hogy „szociális
életet" is éltem. Ez persze nem véletlen.
Most érett meg erre az idő.
 Néhány évvel ezelőtt rendezték édes-

apád, Bálint Endre gyűjteményes kiállí-
tását a Műcsarnokban. Azt láttad?
 Arra nem mentem haza. Végül is

életem fele az ő gyűjteményes kiállításá-
nak „rendezésével" telt.
 Ez most úgy hangzott, mint egy kelle-

metlen emlék.
 Nem, én imádtam ott lenni, amikor ő

dolgozott. Nagyon szerettem ezt, ahogy
minden kisfiúnak illik szeretnie, amit az
apja csinál. Csak annyit akartam monda-
ni, hogy egy kiállítás kedvéért nem men-
tem haza, hiszen együtt nőttem fel a
képekkel. Természetesen szívesen látnám
én is együtt a műveit. Őt magát még
inkább.
 A családban maradva: a Squat

Színház produkcióját itt, Hamburgban lá-
nyod, Bálint Eszter nevével reklámozzák.
 Jim Jarmusch filmje, a Stranger than

Paradise (Florida, a Paradicsom) híressé
tette őt. Mi viszont nagyon régen jártunk
itt, több mint tíz évvel ezelőtt. Akkor a
fesztivál kedvence voltunk, de hát erre
nem mindenki emlékszik. Különben is, a
film populárisabb műfaj, mint a színház.

A hetvenes évek

- A hetvenes évek első fele nálunk az
úgynevezett „amatőr mozgalom" virág-
kora volt. Ebben ti, a Halász Péter-féle
csoport jelentős szerepet játszottatok.
 Szerintem két fontos színházi kísér-

let létezett akkor. Az egyik a Lakás Szín-
ház, amit mi csináltunk Halász Péter la-
kásán, a másik a Najmányi-féle színház.
Időnként közösen is dolgoztunk. Molnár
Gergely például mindkét társulatnak tag-
ja volt. A többiekkel viszont semmiféle

kapcsolatunk nem volt. Illetve az elutazás
előtti hetekben láttam Forgács Zsu-



zsa egyszemélyes Cselédek-előadását, az
nagyon tetszett. Ezt később, 79-ben a BI-
TEF-en is láttam, akkor már hárman ját-
szották.

 Furcsa, hogy nem említesz közismert,
elfogadott csoportokat, gondolok itt az
Universitasra, a Stúdió K.-ra, a Szegedi
Egyetemi Színpadra.
 Az Universitas egészen más dolog.

Abban én is dolgoztam, ott Halász darab-
ját is, az enyémet is (Donáth Péterrel
írtuk) bemutatták. Igen, ott sündörögtünk
Ruszt József körül, de aztán Halász,
Breznyik Péter és Kós Anna kiváltak, és
egy évre rá én is csatlakoztam hozzájuk.
De továbbra is azt tudom mondani, ab-
ban az időben csak a Najmányi-féle szín-
ház érdekelt. Viccesen a világ második
legjobb színházának tartottuk, és nem
tudtuk, melyik a legjobb. Magát a Szín-
házat nem nagyon szerettük. Már akkor
sem. Azt a szót használtad: „elfogadott
csoportok". Számomra akkor Magyaror-
szágon mi voltunk a legelfogadottabbak.
Bennünket két-háromezer ember mara-
déktalanul elfogadott, és nekünk ők
mértékadóak voltak. Az akkori Magyar-
országon ők élesztették a tüzet, ők tartot-
ták életben az alig pislákoló szellemet.
 Lakás Színház, Najmányi színháza -

e szerinted „legelfogadottabb" két színház
tagjai Nyugatra távoztak. Törvényszerű
ez?
 Nem, ezt nem mondanám. Az, hogy

valaki otthagyja azt az országot, ahol szü-
letett, ahol élt, az mindig személyes
döntés eredménye. Soha nem mondanám
azt, hogy aki jót csinált, annak törvény-
szerűen el kellett hagynia az országot. Az
viszont igaz, hogy aki jót csinál, az na-
gyon érzékeny az igazságra. Nagyobb a
szabadságigénye. Akiket én szerettem,
akiket fontos művésznek tartottam, azok
elhagyták az országot, megőrültek, meg-
haltak..

- ...vagy alkoholba fulladtak. Szóval a
jó művészet magja, mozgatója a szabad-
ság.
 Igy van. Mi nagyon jól szórakoztunk

Magyarországon, barátaink voltak és
szeretőink voltak és dolgoztunk, azt csi-
náltuk, amit akartunk, művészetet,
színházat, nevezzük bárminek, szóval úgy
éltünk, ahogy akartunk... Mégis, amikor
New Yorkban végre egy szabad helyzetbe
jutottam, vagy amikor nemrég
Budapesten életemben először megta-
pasztaltam a szabadságot, akkor meg-
éreztem, mekkora nyomás az ember
mellkasán, mekkora súly a hátán a nem-
szabadság. Hogy eltorzítja az ember
életét, hogy elszívja a levegőt a szabadság
hiánya. Vagy például hogyan roncsolja a
nyelvet: idén nyárig egyszerűen nem tud-

tam Magyarországon kommunikálni.
Korábban is találkoztam régi barátaim-
mal, látogattam a szüleimet, de végül is
egyfajta emigrációban voltam, valahány-
szor hazamentem. Ezen a nyáron „nor-
mális' találkozásaim voltak. Abban a
pillanatban, hogy az emberek kimond-
hatják és ki is mondják, amit éreznek,
helyrerázódnak az arcizmok, és restau-
rálódik a tönkretett nyelv. Elkezdtük
megérteni egymást. Ugyanazt kezdték
jelenteni a szavaink. Ezért hát ezen a
nyáron értettem meg igazán, mit jelent
nem-szabadságban élni.

A szabadságról

- Ugyanilyen élményed lehetett, ami-kor
76-ban New Yorkba érkeztél.
 New Yorkban otthonra leltem, bol-

dog voltam, szerelembe estem - gyönyörű
volt, hatalmas, izgalmas és szabad. De
amikor az ember egy kis országban éli az
életét, és aztán eljut Amerikába, akkor a
változás nem ilyen egyszerű és egyér-
telmű. Annyi új élmény ért, hogy a válto-
zást nem szabadságnak, inkább másság-
nak nevezném. De amikor visszamégy
arra a helyre, amit elhagytál, és az a hely
szőröstül-bőröstül megváltozik, akkor
könnyebb érzékelni a szabadság hiányá-
nak és jelenlétének különbségeit.
 Az a tény, hogy te egy ilyen „új"

hely-re térhettél vissza, nem azok érdeme-
e inkább, akik elfásulva, kiégetten,
megőrülve talán, de maradtak?
 Lehetséges. Számomra kulcsszó a

személy, az individuum. A személyes vá-
lasztások, döntések lehetősége a mérték-
köve egy ország és egy élet értékeinek. A
megfogalmazásodat túl absztraktnak ér-
zem. Én elsősorban a saját fantáziám és
szabadságigényem kiélésével tartozom
magamnak. Lehetséges, hogy igazad van,
és a változások az otthoni túlélőknek
köszönhetők. De ha megnézem Cseh-
szlovákiát vagy Lengyelországot, akkor azt
mondom, hogy sok minden azoknak kö-
szönhető, akik meghaltak. Nálunk vérál-
dozat volt. Ahol nem volt véráldozat, ott
nem gyűlt össze az az erő és energia. ami
megszüntetheti a gyűlöletet és a rabságot.
Úgy gondolom tehát, hogy sokaknak - akik
56-ban meghaltak, akiket meg-gyötörtek,
elüldöztek, akik elmentek, megőrültek,
alkoholba zuhantak... - mindezeknek
sorsa szerepet játszott abban, ami ma
történik.
 Véráldozattal nem szabad, véráldo-

zat nélkül nem lehet.
 Igen, így néz ki. Égy másik, szub-

jektív szempont korábbi kérdésedre vo-
natkozóan: miután elhagytuk az országot,
a Squat Színház még sokáig benne

volt a levegőben Magyarországon. Ha
másként nem, mint egy eltávozott szere-
tő, mint egy vágy, egy kép valakikről,
akikre szeretettel és egy kiteljesedett
sorsra vágyakozva gondolhattak az ott-
hon maradottak. Ily módon igenis része-
sei vagyunk azoknak az eseményeknek,
amelyek a szabadsággal összefüggnek.
 Itteni előadásotok címére utalva -

„L" train to Eldorado - ti vagytok tehát
azok, akik felültetek az „L"-vonatra, és
eljutottatok Eldoradóba.
 Igy is lehet fogalmazni. Különösen

akkor, ha az előadás meglévő pátoszához
a benne rejlő iróniát is hozzáteszed.

Eldorado

- A darab elején James, a főhős kiká-
szálódik a megunt nászi ágyból, és ettől
kezdve otthontalanul bolyong a világban.
Sorsát automatikusan összekapcsoltam a ti
sorsotokkal.
 Érre így, ilyen direkt módon soha

nem gondoltam. Éttől persze szerepet
játszhatott a saját mindenütt és sehol
otthon levésem. Bár Amerika alapvetően
különbözik Magyarországtól, többek kö-
zött abban, hogy az emberek sokkal gyak-
rabban változtatják lakhelyüket és élet-
formájukat.
 Ez jó vagy rossz?
 Én most nem minősítek, csak a

tényt mondom. Ott jobban kötődnek a
jelenhez. Amerikában benne rejlik még
egy új ország, az a lehetőség, hogy az
emberek maguk válasszanak otthont, és
kitalálják a saját életüket. Nem
beleszületnek az otthonba, mint
Európában. Van itt még egy tényező: az,
amit mi csinálunk és mások is - nevezzük
ezt „művészkedésnek" -, mindig a
határon levést jelenti. Mindenütt otthon
lenni és sehol.
 A hagyományos értelemben vett

Színház határán is álltok. Az „L" train to
Eldorado színház?
 Igen, az. Színházban játsszuk, és

színházi jegyeket kell venni, nézők ülnek a
nézőtéren, és néznek minket. Amikor azt
mondom, nem szeretem a színházat,
akkor arra gondolok, hogy nézni nem
szeretem. Csinálni igen. Többnyire nem
hiszem el, ami történik, ezért nem szere-
tem nézni. Ahogy egy könyvet, egy filmet
elhiszek, és benne élek, úgy a színházat
nagyon ritkán tudom elhinni. Azt nem
tudom megítélni, hihető-e a mi színhá-
zunk. De nagyon szeretem csinálni. Az
életnek annyi dimenzióját kiélhetjük
benne, amennyit sehol másutt. Zenét,
irodalmat, színészkedést... és az ember
még azt is bebeszélheti magának, hogy ez
az igazi élet. Annak az intenzitásait és
veszélyeit próbáljuk becsalni a színpadra.



Jelenet az L train to Eldorádo című előadásból

Tudod, ódzkodva használom a szót:
művészet. Túlságosan lejáratott, túlsá-
gosan nem jelent semmit. A színház ese-
tében különösen óvatosan kell fogalmaz-
ni, mert az kicsit több is, kevesebb is. Ke-
vesebb egyfelől azért, mert a létező
színházak kilencvenkilenc százalékának
semmi köze a művészethez, ezek egysze-
rűen „second-hand shopok", ócskásboltok,
a más művészetekről levett ruhákat öltik
magukra - és sehol annyi dilettáns,
önkényes és mondvacsinált esemény nem
játszódik le, mint ezeken a színpadokon.
Másfelől azért kevesebb, mert még a jó
színház is nagyon romlandó. Ahogy
Szentjóby Tamás barátom mondaná:
„efemer". A legjobb előadás is függ a
gyorsan változó korszellemtől, a divattól,
az emberek pillanatnyi gondolkodásától.
Egyszer csak észreveszed, hogy ugyan-
azok a dolgok, amiken két-három éve ne-
vettek, izgultak, amiktől féltek, most ha-
tástalanok. Ugyanakkor több is, mint a
művészet, mert itt élő emberek mászkál-
nak fel s alá, ami történik, az igazán tör-
ténik, nem pedig egy absztrakt dimenzió-
ban, mint a celluloidszalag, a könyvlap
vagy a hangok világában. Hozzáér az
élethez.
 Előadásotokban az ördög kezében

van a kamera, és az ördög-rendező nem
éri be az élettel, a főhős valódi szenvedé-
sével, hanem folyton megismételteti a
„valóságot".
 Először egy apró ötlet volt ez, de

megszületése után természetesen sok
minden következik belőle. Például az,
amit mondasz. Az ördög-rendező nem
tartja elég művészetnek és nem tartja elég
életnek azt, amit a főhős produkál. Itt
igaza is van, hiszen színházat csinálunk.

Határsáv

- Az ördögök egymás közt magyarul
beszélnek - többnyire káromkodnak.
Gondolom, itt nem valami „koncepció-
ró!" van szó, egyszerűen szükséged volt
egy „nem létező" nyelvre.
 Igen, különösen New Yorkban. Nem

tudtunk nyelvet teremteni az ördögöknek,
az artikulálatlan szavak és kifejezések
pedig hosszú távon kínná, nyűggé válnak.
Igy aztán úgy döntöttünk, a magyarok
üvöltözzenek magyarul. De van ott egy
lengyel fiú is, ő lengyelül beszél. Egy
spanyollal, egy franciával már bajban
lennénk - az övék világnyelv.
 A már említett határon levéshez tar-

tozott, amit a tapsnál tapasztaltam. Vagy
jól megjátszottátok, vagy valóban zavar-
ban voltatok.
 Mindkettő: a zavar és a megjátszott

zavar is jelen volt. Mindenki azt csinált,
amit akart. Én magam úgy éreztem, hogy
nekem nem áll jól, ha pillanatokkal az-
után, hogy ördögöt játszottam, elkezdek
hajlongani a közönség felé. Még benne
voltam az ördögben.
 A címben szerepel az „L" train. Mi

ez?
 Volt egy írásom, ez volt a címe.

New Yorkban egyébként van ilyen,
pontos neve: LL-train. Megkapott a
rímelő hangzás. Ha mindenáron le akarjuk
fordítani, akkor azt mondanám: Love train
(szeretetvonat), vagy Hell train
(pokolvonat).
 Amikor megláttam a címet, nekem a

Last (utolsó) szó jutott eszembe.

 Az is lehet, valóban.

Budapest - New York

- Ha mára neveknél tartunk: mit jelent a
Squat?

- Őszintén szólva már nem emlék-szem,
hogyan találtuk ezt ki, de az biztos, hogy
volt valami köze az állandó vándor-
lásunkhoz, otthonkeresésünkhöz. A
„squatter" bujkálót, jogtalan letelepülőt
jelent. 76 után másfél évig jártuk Európát.
Az első év nehéz volt. Párizsban éltünk,
de azt utáltuk. Nem tudtunk dolgozni,
nem tudtuk kitalálni magunkat. A régi
dolgaink új változatait játszottuk, de
éreztük, hogy nem ezt kellene csinálnunk.
Aztán Rotterdamban kaptunk három
hónapot és pénzt arra, hogy egy új darabot
csináljunk. Hosszas keresés után találtunk
is egy színházat, ami nem volt más, mint
egy kirakat. Ott akkor hirtelen minden
eszünkbe jutott. Megszületett a Picture
Fire, ami öt kis darabból állt. Az első
Sztavrogin epizódja az Ördögökből, a
második egy amerikai típusú gengszter-
jelenet, felhasználtunk egy Artaud-levelet
is... A lényeg a tér volt, a kirakat kívül és
belül. A szituációkból nem lehetett tudni,
mi a színház és mi az élet, a járókelőkből
nézők lettek, az utcai közlekedés megállt,
rendőrök jöttek, emberek léptek be a
színházi kávéházba... egy végtelen, élő
színház volt. Szóval újdonság, siker,
meghívások. Egy francia szaklap a „szín-
házi tér forradalmáról" írt. Aztán elutaz-
tunk New Yorkba, és folytattuk tovább a
kirakatban. Eljutottunk Iránba - a sah
utolsó éve volt. Teljes őrület: koldusok az
utcán, hercegnők benn a „színházban", és
először életükben nézték egymást. Több
rendőr volt, mint egyszerű néző, végül az
általános zűrzavarban coca-colás
üvegekkel dobálóztak rendezők, rend-
őrök és hercegnők. Majd az iráni diákok
le akartak bennünket lökni a teheráni
egyetem tetejéről, ahol Csehov Három
nővérét játszottuk. Itt ugyanis már nem



engedték játszani azt, amit Shirazban.
Szerintük a kirakatszínház elfogadhatat-
lanul őrült és dekadens volt. Mindeneset-
re az itt kapott pénzből kibéreltünk egy
üresen álló házat a Chelsea Hotel mellett
a 13. utcában. Itt született meg az első
amerikai előadás: Andy Warhol utolsó
szerelme (Andy Warhol's Last Love).
Andy Warholról és Ulrike Meinhoffról
szólt a darab. Őrületes volt a reakció
Németországban, hiszen még nem ültek el
a Baader-Meinhoff csoport perének
utórezgései. Aztán persze jött az újabb
feladat, csakhogy miután Magyarország-
ról eljöttünk, már nem igazán az egy-két
személyes, naplószerű happeningek, per-
formance-ok izgattak bennünket, hanem a
nagy show, aminek elég erős struktúrája
van ahhoz, hogy hosszan lehessen
játszani. Így aztán két-három évenként
született új produkció. Ez viszont nem
kielégítő mint tevékenység. 79-ben
megnyitottuk a színházunkat mint klubot.
Ez volt az az idő, amikor a klubok voltak
a legfontosabbak New Yorkban, itt zajlott
minden. Ennek Magyarországon a Jim
Jarmusch-film a legismertebb eredménye,
de hát még nagyon sok más is szüle-tett
ebben az „új New Yorkban". Film,
festészet, zene, funk, pop, avantgárd, fe-
keték s fehérek... Egy pici klub voltunk,
soha nem tudtunk elég pénzt keresni vele,
soha nem voltunk nagy, fényes lokál, de
az emberek oda jártak, barátkoztak, közös
dolgokat terveztek.

 Minden színház szeret közösségről,
közös munkáról beszélni. Úgy hiszem
azonban, hogy mindenütt van egy köz-
ponti alkotó mag, melytől tulajdonképpen
az egész közösség léte függ. A Squatban ki
volt a meghatározó ember? Nálunk Ma-
gyarországon Halász Péter neve a legis-
mertebb.

 A konkrét darabok létrehozását te-
kintve Péter nem volt meghatározó, már
Magyarországon sem. A meghatározó
mag a Picture Fire-ig Breznyik Péter és
én, azt követően én és Breznyik Péter
voltunk. Ugyanakkor Halász Péter je-
lenléte, vonzereje nélkülözhetetlen volt.
Ő volt a legkarizmatikusabb személy kö-
zöttünk.

 Múlt időben fogalmazol, mert Halász
Péter nemrég kivált az együttesből. Ezt a
friss tényt félretéve éppen az a meg-
döbbentő, hogy miközben a hetvenes évek
elején Magyarországon működő alternatív
csoportok már mind szétszéledtek, ti együtt
maradtatok. Szerepet játszott ebben az
idegen közegben erősebb összetartozási
igény?

 Feltétlenül. Az eljövetel olyan volt,
mint egy új színházalapítás. Ha mara-
dunk, hamarosan megszűnünk. Végül is

nem tudtunk már annál többet csinálni
Magyarországon, mint amit addig létre-
hoztunk.
 Ez a belső inspiráció vagy a külső

engedély hiányából fakadt?
 lnspiráció hiányából. Azokat a ke-

reteket, amik között működtünk, már ki-
töltöttük, nem indítottak újabb irányok-
ba, és nem okoztak örömet. Újból a sza-
badság kérdésénél vagyunk. Annak hi-
ánya egy ideig inspiráció lehet, mert arra
kényszerít, hogy mélyen belenyúlj a zse-
bedbe, és a saját zsebedben próbálj meg
olyan szabad lenni, amennyire képes
vagy. De végül kiürül a zseb. A
fantáziánkat nemigen foglalkoztatta már
az a helyzet, amiben éltünk. A kimenetel
kaland, vállalkozás, lehetőségek
születése volt, ezért merek második
színházalapításról beszélni, ami
meghosszabbította az együttlétet. Mégis,
amit ma csinálunk, töretlen folytatása a
kezdeteknek. Annak ellenére az, hogy
óriási különbség volt a Lakás előtt, a
Lakásban és a Nyugaton készült
produkciók között. És még mindig itt
van az a négy-öt ember, akik lassan húsz
éve dolgoznak együtt.

Lakás-színház

- Eredetileg hányan mentetek ki?
 Hat felnőtt. Most hárman vagyunk

Buchmüller Éva, Breznyik Péter és én,
valamint a lányom, Eszter. Halász Péter
Kós Annával megalapította a Love Szín-
házat.
 Utaltál az előadások közti különbsé-

gekre, nekem a helyszínek változásainak
iránya jut eszembe: lakás - kirakat -
klub... most pedig a Schauspielhaus
színpadán játszottatok. Vissza a színház-
ba?
 Igen, ez így igaz. Mindig is hangoz-

tattuk, hogy számunkra a helyszín a leg-
fontosabb, az a kiindulópont. A színházat
úgy fogtuk fel, mint az életet, márpedig
az élettér az élet inspirálója. A lakás, a
kirakat nem egyszerűen a stílust, hanem a
gondolkodásunkat, az életünket határoz-
ta meg. A „vissza a színházba" azért nem
teljesen igaz, mert mi korábban sohasem
játszottunk nagyszínházban. Éppen ezért
nagyon inspirál, nagyon új lelkesítő. Egy
csomó olyan új elemet kínál, amivel érde-
mes együttműködni és szembeszállni.
Nekünk ez új terület, felfedezzük a nagy,
gyönyörű bársonyfüggönyt. Ugyanúgy,
mint régen, felfedezzük az új helyszínt.
Ez persze a mi belső ügyünk, de biztos
vagyok abban, hogy a nézőkre is sugárzik
rólunk, hogy nekünk ez még nem kon-
venció. Kell, hogy ebből az örömünkből
valami látható legyen. Azt egyébként,
hogy felmegy a függöny, mindig imád-

tam. Szól egy Wagner-nyitány, és emel-
kedik a függöny - ettől nekem megáll a
szívverésem. A probléma akkor kezdő-
dik, amikor bejön az első színész balfe-
nékről, a másik jobbfenékről, és valamit
mondanak. Es nem hiszem el, kik ők, mit
mondanak, mit csinálnak. Mi játszani
akarunk ezzel a helyszínnel, mások ezt
nem teszik, számukra minden magától
értetődő. Ellene is játszunk, nemcsak ve-
le. Olyan ez, mint amikor a lakásodat újra
fested, itt egy falat leveszel, ott egyet
elállítasz. Elvezed azt, hogy ez a te
otthonod, a te állandóságod, ugyanakkor
olyas-mit csinálsz vele, ami
megváltoztatja a mindennapiságát,
akkor, amikor már észre sem veszed azt,
hogy van.

A helyszín

- Gondoltatok-e már arra, hogy Ma-
gyarországon játsszatok? Nem hiszem,
hogy bármi akadálya lenne.
 Szerintem sincs akadálya. Ez csak

szervezési, technikai, anyagi kérdés. Ta-
lán jövőre összejön.
 A helyszínek színházat-életet megha-

tározó szerepéről beszéltél. Most felfede-
zitek a „régi helyet", a színház épületét.
Idén nyáron újra „felfedezted" Magyar-
országot. Nem lehet ez az ország számo-
tokra inspiráló erejű, régi-új helyszín?
 Egyelőre nem... nem jutott eszem-

be. Már csak azért sem, mert túlságosan
megszerettem az angol nyelvet. Túlsá-
gosan szeretek ezen írni, játszani. Szá-
momra a nyelv még mindig ösztönző erő.
Ez az egyik ok. A másik az, hogy én már
nem tudnék egy „fehér" országban élni.
Képtelen lennék élni valahol, ahol csak
fehérek laknak. Számomra ez unalmas,
elavult. Úgy érzem, hogy alszik, saját le-
vében fő. Túlságosan sok kultúra van
benne, és kevés kultúrateremtő mozzanat.
A különböző fajok, színek együttléte
nemcsak jólesik a szememnek, hanem
energiaforrás is. Ha én elmennék New
Yorkból, akkor olyan helyre mennék -
Szingapúrba, Hongkongba stb ahol
többféle nép, alkat, vágy található együtt.
Ez a fontos és jó New Yorkban is.
 Vannak-e benned bármiféle megfo-

galmazható hiányok Magyarországgal
kapcsolatban?
 Nincsenek. Az első években voltak,

a barátaim miatt. Az emberek... nekem
mindig az emberek hiányoztak. Egyéb-
ként nem, nincsenek hiányaim. Különö-
sen most nem, amikor Magyarországot
sokkal közelebb érzem magamhoz, mint
bármikor. Sokkal elérhetőbb - elvileg is
és konkrétan is -, sokkal inkább maga-
ménak érzem azt, ami ott történik. Igy vi-
szont még kevésbé érzem hiányát, az
értelmét annak, hogy én ott éljek.


