
Jóska, arra kérlek, hogy Halász Péter
művészi indulásáról beszélj. Hiszen te vagy
ebben a legautentikusabb személy, a te
kezed alatt vált színészszé. - Akármilyen
furcsa, nem emlék-szem, hogy pontosan mikor
került az Universitasba. Azt tudom, hogy Mezei
Éva hozta oda, s valószínűleg eleinte főleg nála
is játszott.

 No meg Dobai Vilmosnál; A két veronai
nemesben Jordán-Halász Fürge-Dárdás
kettősére máig mint a komédiázás magasis-
kolájára emlékszem.

 Igen, igen. Sok mindenben játszhatott. De
emlékezetemben első igazi szerepeként a Kar-
nyóné Lázárja él. Nyughatatlan volt, keze-lába
állandóan mozgott. Azért találtuk ki, hogy ennek
a Lázárnak falába legyen, mert így némiképp fe-
gyelmezni lehetett a mozgását, Péternek egész-
séges humora és iróniája volt, ezt s a pszichofizi-
kai adottságait tudomásul kellett vennem, s
mindig be is építettem a figuráiba. A próbákon
sokat kekeckedett, nehezen rögzített, mert
mindig új játékokat talált ki. A ritmus anarchiája
jellemezte, a tempóérzék - legalábbis a
hagyományos ér-telemben véve - egyszerűen
hiányzott belőle. Viszont nagyon érezte a
közönséget, hatni tudott a nézőkre, s tudott
velük kontaktust teremteni.

Pár évvel később a Čapek-darabban, A vég-
zetes szerelem játékában viszont már érett szí-
nésszé vált. Lírája is, ereje is volt. S egészen
meglepődtem, amikor most a Sisakkészítőben
vagy miben egy olyan Halászt láttam, aki a kezé-
vel-lábával nem, hogy tudott mit kezdeni, de
olyan tudatos, lelassított, kidolgozott mozgást
produkált, amit soha nem feltételeztem volna
róla.

- De kapcsolatod vele nemcsak mint szí-
nésszel volt emlékezetes.

 Persze, a Pokol...

 Igen, A pokol nyolcadik körének írója s
egyik szereplője is ő volt. Hogyan született a
produkció?

 1967-ben kezdődött. A Karnyónéval
Wroctawban, a fesztiválon léptünk fel, nagy
sikerünk

volt. Aztán megnéztük Az állhatatos herceget,
Grotowski előadását. Utána, szokásunkhoz hí-
ven összeültünk valahol, s egyszer csak a maga
naiv kíméletlenségével megszólalt Sólyom Kati:
szép, szép, hogy mi ilyen poros klasszikusokat
mutatunk be, s még nagy sikereket is aratunk ve-
lük, de ez semmi. Miért nem tudunk mi úgy ját-
szani, ahogy Grotowskiék? S mindannyiunkba
valami elégedetlenség költözött.

Aztán már Pesten - nem tudom, mire készül-
tem éppen - egy este, próba után, a Százéves-
ben vagy a Kedvesben Halász letette elém Pi-
linszky KZ-oratóriumát, hogy ő ebből darabot
akar írni. Írjon. Hamarosan elkészült vele. Túlmé-
retezett írás lett. De hogy megszületett, abban
két embernek volt elévülhetetlen érdeme: Koós
Annának, élettársának és feleségének, illetve
Vágó Péternek, aki az Egyetemi Színpadon né-
zőtéri felügyelőtől dramaturgig egy személyben
minden volt.

VÁGÓ PÉTER: - A színészek nagyon nem
szerették a darabot, nem is lehetett szeretni,
mert nem volt éppen revelatív. Amúgy is furcsa
volt Halász együttesen belüli szerepváltása. Ő
az első, 1961-es kabarébeli felépésétől kezdve
mint színész civil volt, s az is maradt. Ez volt szí-
nészetének az erénye is, hibája is. Aztán egy-
szerre író lett. Jó bonyolult, mi?

Kezdetben ódzkodott a dramaturgiai beavat-
kozásunk ellen, aztán rájött, hogy csak az az út
járható, amelyet Ruszt választott. De minden-
képpen az ő darabja volt a Pokol...

Az idők során különböző politikai felhangok
rakódtak az előadásra, de ezek akkor egyetlen
szereplő és közreműködő számára sem voltak
nyilvánvalóak. S az előadást avantgárdnak
sem lehetett tekinteni. Az Egyetemi Színpad
különben sem volt olyan avantgárd, amilyenné
mára „szépül". A hagyományos felépítésű és
rossz adottságú színházterem eleve nem en-
gedte meg formabontó előadások születését. Ez
persze nem von le semmit sem azoknak a pro-
dukcióknak az értékéből. Nem véletlen, hogy
Halász sem ott tudta kiteljesíteni azt, ami őrá a le-
ginkább jellemző volt: a közönséggel való kap-
csolattartását. Ebben pedig ő profi volt, de egy
másfajta teatralitást képviselt, mint amit a hagyo

mányos színházakban megszoktunk. Ugyanis
nála nem létezett a szokásos időkényszer, ő a
színpadi időt teljesen szabadon kezelte. Erre vi-
szont csak a saját színházában volt igazán lehe-
tősége.

Ambivalens lény volt. Outsiderből tudatos
színházi emberré vált; hályogkovács módjára
kezdett mindenhez, és tudatosan próbálta ma-
gát struktúrán kívül helyezni. Nem volt teoretikus
elme, ami azért furcsa, mert ami minden jelentős
színházi kísérletezőnek elemi igénye - hogy ösz-
szefoglalja színházi elméletét -, az neki nem
fontos. Legalábbis eddig nem volt az. Ugyanak-
kor nem egyszerűen ötletei voltak; kidolgozásuk
tudatosságra vallott.

 Mire utal Vágó Péter, amikor dramatur-
giai beavatkozásokról szól?
 A Pokol az eredeti Halász-féle formában

előadhatatlan volt. De nagyszerű alapanyagnak
mutatkozott egy érdekes nem tudom mihez. Hó-
napokig csak tréningeztünk, a szereplők órákon
át futottak, nehéz köveket cipeltek, kényelmetlen
fapapucsokban trappoltak. S közben meghúztuk a
darabot. Végül is a szövegnek csupán mintegy
harmadát használtuk fel. Kezdetben Péter való-
ban minden mondatáért küzdött, aztán amikor
megérezte a készülő előadás lényegét, már be-
leegyezett a rövidítésbe, sőt ebben nagyon jó
partner lett.

- Az előadás egy koncentrációs táborban
játszódott, s lényegében két rétege volt: közé-
pen, egy emelt térrészen a Kápó őrjítő erejű
monoton ritmust diktálta fapapucsokban, da-
rócruhában, kezükben nehéz kövekkel körbe-
körbe futó raboknak. A fizikailag kegyetlen
színházat ellenpontozta egy másik kegyetlen
színházi réteg: a lágerlakók pihenőidejükben
mintegy álomban felidézik szabad életük ese-
ményeit, s egy beteljesületlen szerelem meg
egy temetés jeleníti meg az emberi létnek a
pokol bugyraiban is megszülető rituáléit.
Miért épp ezt a témát dolgozta fel Halász
Péter?

 Azt hiszem, témaválasztásában nagy sze-
repe lehetett az ő asszimiláns zsidóságának. De
úgy gondolom, hogy az előadás több volt, mint
egy holocaust-feldolgozás. Ezt azok is megérez-
ték, akik árgus szemekkel figyelték működésün-
ket. Nem lehetett például KZ-oratórium a darab
címe, aztán meg be is tiltották az előadást. Ne
fel-ejtsük, 1968-69-et írtunk! A kor paradoxona:
akkorjátszhattuk újra, sőt újra kellettjátszanunk,
amikor a partizánszövetség valamilyen ünnep-
ségére „megrendelte" az előadást. Ez volt
különben életem egyik legmegrázóbb élménye,
ahogy a lágert megjárt sok öreg reagált az elő-
adásra.

 1969-ben aztán szétesett az együttes.
 Igen. Mondvacsinált ürüggyel nemkívána-

tos személynek nyilvánítottak, és eltávolítottak
az együttes éléről. Ezzel megpecsételődött az
Universitas sorsa. De a lényeg nem én voltam,
hanem az, hogy sokaknak - az egyetemen kívül
és belül - kellemetlen lett az együttes és az a fajta
színház, amit ott műveltünk.

 Volt még kapcsolatod ezután is Halá-
székkal?
 Egyre ritkábban találkoztunk. Én Debre-

cenben, majd Kecskeméten dolgoztam, ők a
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Kassák Klubban teremtettek maguknak színhá-
zat, aztán a Dohány utcai lakásukban. Eleinte
még ki-kijártam a Kassákba, véleményemet kér-
ték erről-arról, de ez is elmúlt. Még láttam a la-
kásszínházban valami lepedő alatti játékot, ké-
sőbb már csak közös barátainktól hallottam ró-
luk, akik Amerikában vagy másutt találkoztak ve-
lük.

Hogy mondjam: nem jó szívvel váltunk el.
1972-ben, amikor három produkciót még ren-
dezhettem a megfiatalított Universitasnál, A be-
falazott asszony című újabb Grotowski ihlette
előadásunkra egyszer eljött Péter is a volt Eötvös
Klubba, a Hordóba, ahol játszottunk. A bemutató
után nagy zsíroskenyér-partyt rendeztünk, be-
szélgettünk, s egyszer csak Péter belenyomta
égő cigarettáját a zsíroskenyérbe, s megmagya-
rázhatatlan indulattal vágta a pofámba: látod,
ilyen színházat kell csinálni! Ez nekem sok volt.
Nem elég, hogy ezzel elutasította azt a színhá-
zat, amit én műveltem, de ahogy tette ezt, a mó-
dot, ki nem állhattam. Persze, lehet, hogy a maga
szemszögéből igaza volt. Hiszen későbbi pályája
mintha ezt igazolná. De ezt csak nagyon óva-
tosan mondom, mert - mint említettem - nem
láttam tőlük semmit az elmúlt másfél évtizedben,
meg ez az őszi vendégjátékuk is mintha egy más,
bölcsebb Halászt mutatna. Erről egy régebbi buli
jut eszembe - nem baj, hogy csapongok? -, még
az egyetemi színpadi korszakból. Péteréknél
palacsintasütés volt, mindenki sütötte, dobálta a
palacsintákat, s közben a sarokban ott ült
közöttünk, mint egy másik világ képviselője, a
Nagymama, Péter nagyanyja. S most Péter a
Nagymama...

 Látszott-e már akkor az Unviersitasban,
hogy Halász Péterből az lesz, amivé végül is
lett?

 Persze, benne volt már akkor is az öntörvé-
nyű színházi ember. Ugyanakkor ambivalens fic-
kó is volt. Kemény ellenfél, akit azonban meg le-
hetett győzni. Hogy milyen színésznek tartottam,
arról már beszéltünk. Inkább költőnek láttam, aki
játszani kezdett. Hogy is mondjam? Egy kis költőt
egy nagy színész naggyá tud formálni, ez fordítva
nem megy. Bohóc volt. Egyedi bohóc, aki-nek
nincs iskolája. Az, amit csinál, folytathatatlan. Az
ő színháza egyszemélyes színház. Akkor is, ha
sokan játszanak benne. Úgy gondolom, hogy
mindabban, amit csinál, valami mély trauma
fejeződik ki. Tulajdonképpen politikus volt,
anélkül, hogy politizált volna.

Szerettem őt, szerettem a tudását, követke-
zetességét, hűségét a konfliktusokban, azt, hogy
nagyon szociális volt a társulaton belül, s azt,
ahogy komolytalannak, cikisnek tartotta a realista
színházat.

Azt hiszem, az együtt töltött évek a tanulóévei
voltak. Különböző színházi módszereket, egyfajta
politikai hangütést, attitűdöt, biztos értékorientációt
kapott tőlem s mindannyiunktól, akik az Egyetemi
Színpadot alkottuk. Amit akkor tanult, egy életre
elégséges alap annak, akiben költői véna van. A
költőit persze tágan kell érteni. S Péterben
megvan ez a költői véna.

„Költőnek láttam, aki játszani kezdett"


