




dóságú, kezdő, ismeretlen ember van így ezzel.
Ezt meg szokták spékelni művészi és politikai
idézetekkel, de háta mélyén mégis inkább
irigység lappang. Akkor váltam csak
engedékenyebbé a külvilág művészi
eredményei iránt, amikor már elhitettem
magammal, a hetvenes évek elején, hogy akad
egy-két jó drámám. Halászék azonban akkor is
inkább taszítottak, mint vonzottak, pedig csak
pletykákat hallottam róluk, és nem vettem
magamnak a fáradságot, hogy vala-melyik
produkciójukat megnézzem.

Bizonyára azt éreztem, hogy valami erős do-
loggal kísérleteznek, és magamat nem éreztem
elég erősnek, hogy lelkileg megmérkőzzem ve-
lük. De ha elég erős lettem volna, akkor sem igen
jöhetett volna létre termékeny találkozás, gondo-
lom; nekik drámaíróra nem volt szükségük, én
pedig úgy gondoltam, s bizonyos értelemben ma
is úgy gondolom, hogy a dráma művészete jó-
részt kizárja a színházművészetet, a modern ér-
telemben vett színházművészet pedig a drámá-
val szemben működik. A mai színházművészet
megöli a drámát, azt a fajta stilizálást, amely
évezredeken át működött, amelynek a világiro-
dalom legnagyobb szövegeit köszönhetjük. El-
végre Shakespeare és Moliére korában a szí-
nész nem játszott a mai értelemben, nem volt
díszlet, alig volt jelmez, nem volt világítás, sőt át-
élés sem; kiálltak a színészek a placcra, és emelt
hangon szavalták, szavalták a szöveget. A
szöveg tartalmazta az összes drámai informáci-
ót, és ez csak a XX. század elején változott meg.
Ösztönösen idegenkedtem hát a színpadi kísér-
letektől, bármilyenek lettek is légyen; azt nem-
igen vehettem észre, különösen, hogy észre sem
akartam venni: Halászék, akárcsak a magam
odújában én, a nemnaturalista színjáték újrate-
remtésével próbálkoztak.

Pontosan emlékszem, amikor egyik isme-
rősöm hírét hozta, hogy az egyik előadáson Ha-
lász a nyílt színen onanizál, felvilágosultan, he-
lyeslően bólogattam: miért ne?! Magamban
azonban azonnal művészi és erkölcsi kifogáso-
kat kezdtem összehordani az ilyesfajta kísérle-
tek ellen. Arra is emlékszem, hogy akkoriban
elokvensen tudtam érvelni az ösztönök gátlásta-
lan élesztgetése, csoportos bemutatása ellen;
elég pontosan meg is fogalmaztam fő kifogáso-
mat: nem tartom célszerűnek, hogy a művészi
szférát az élet szférájával összekeverjék. Való-
jában élesen avantgárdellenes álláspontot fog-
laltam el. Ez kicsit bonyolultabb ügy, semhogy
azt mondhatnám: tévedtem. Beletartozik, hogy
az akkori szellemi alvilágot érintőlegesen ismer-
tem, hogy Szentjóby humortalan iróniáját helye-
seltem, Najmányi agresszív kísérleteitől idegen-
kedtem, Hajas-Frankl performance-aiba pedig
mindvégig beleláttam korábbi goebbelskedését,
és nem is tudtam megbocsátani neki. Világos,
hogy maroknyi, margóra szorított művészkedő
értelmiségi közé a legkülönbözőbb emberek ke-
rülnek be, és hogy az eltérő kísérletek is egymás-
hoz hasonulnak. Ma is nehéz ez ügyben ponto-
san fogalmazni. Az biztos, hogy az avantgárd
szektaszellemét nem akartam és nem is tudtam
volna elviselni. A híradásokból azt vettem ki,
hogy a Halász-színház szektaként működik, s
jobbnak láttam távol tartani magam tőlük.

Ugyanígy utasítottam el Bergman bizonyos
filmjeit akkortájt, s minél inkább kátyúba jutott a
házasságom, annál határozottabban. Féltem,

hogy velem is megtörténhet, ami Bergman
hőseivel, úgyhogy valami művészetfilozófiai
elméletet gyártottam magamnak menedékül.
Persze, hogy velem is megtörtént, mindenkivel
meg-történik; utána azokat a Bergman-filmeket
már nem utasítottam el, legföljebb untam.

Mégis van különbség az akkori magatartá-
somban a Bergmanhoz és Halászékhoz való vi-
szonyom között, s nem is csak az, hogy a Berg-
man-filmeket legalább megnéztem. Azt gondo-
lom, egészséges lelkületű ember - értelmes
önzésből, életösztönös gyávaságból - ponto-
san azzal próbál minél később találkozni, ami a
legmélyebben érdekli. Fogalmam sem lehetett
még akkoriban, hogy a legfontosabb művemet
majd egy vallásos szektáról fogom írni, de a tu-
datomtól elzárt területen már nyilván ez a sejtés
működött, és én hárítottam, amíg háríthattam.
Mélységesen fájlalom, hogy nem volt bennem
elég bátorság akkoriban, hogy egy termékenyen
működő szekta életét legalább érintőlegesen, a
művészi produkciói által kövessem. Ma már va-
lószínűnek tartom, hogy sok apró, életes tudás
nem került bele emiatt A jövevénybe, abba a
regényembe, amelyben Halász-típusú
emberek szerepelnek.

Egy előadást mégis láttam a Dohány utcában,
közvetlenül Halászék emigrálása előtt. Város-
szerte beszélték, hogy elmennek, úgyhogy ak-
kor már nem volt miért tartanom tőlük. Sok isme-
rős szorongott a lakásban, elvégre szűk kör volt,
amelyben mozoghattunk. Ascher is ott volt, őt
akkor már ismertem pár éve, és azt is tudtam,
őszintén rajong Halászékért, részben művészi
eredményeiket tartja nagyra, részben ódzkodik
a hivatásos magyar kőszínházi rendező szere-
pét véglegesen vállalni, foggal-körömmel ra-
gaszkodik a szabadságához, és minden alkal-
mat megragad, hogy bármilyen kötelékből ki-
csússzék. Ezt mélységesen megértettem, ne-
kem se akaródzott elfogadott magyar íróvá vál-
nom. A lakásban összegyűlt tömeg határozottan
bosszantott. Egyszóval irigykedtem. Túl sok
szép lány és szép fiú volt a közönség soraiban,
és a társulat még szebb lányokból és fiúkból
állt, én pedig, mint az írók általában, csúnya
voltam.

Az előadás nagy élményt nem okozott,
botrányos sem pozitív, sem negatív értelemben
nem volt. Breznyikre emlékszem, ő volt a
legjobb. A rituálék nem bosszantottak, inkább
érdekeltek, holott korántsem drukkerként
néztem az előadást. Amikor vége lett, és
kifelé jöttünk, nagy szomorúság fogott el, és
végre ráébredtem, mekkora marha voltam, de
akkor már késő volt.

Nem sokkal előbb láttam Wroctawban Gro-
towskit, és megértettem, hogy Halászék nem a
vallásos rítus irányában próbálkoztak, ők világi-
as rítusokat próbáltak közvetlen élményeikből
előcsiholni, s ráadásul lehetőleg látomásosan,
ami végképp nem állt tőlem távol. A jobb színhá-
zakba ebből aránylag sok minden be is épült ná-
lunk, például Ascher és később Ács jóvoltából.
Nemcsak Breznyik csodálatos alakítására gon-
dolok a kaposvári Őrdögőkben, hanem valami
látomásos szabadságra, az asszociációk bejá-
ratlan, eredeti szövevényére, amitől az alapvető-
en naturalista színjáték egy időre kissé meg
tudott újulni. Donáth Péterrel aztán jóba lettem
Kaposvárott, és visszamenőleg sok mindent
meg-

értettem és helyeseltem, ő pedig igazán szoro-
san együttműködött Halászékkal egy időben.

Korábban is, később is megfigyelhettem,
hogy a dilettánsok, a féltehetségek gyakran
hoznak létre izgalmasabb színházat, mintakő-
színházi prof ik, akik dermedt és dermesztő ke-
retek között működnek. Ők közvetlenebbül
merítenek az úgynevezett életből, amelyben a
legtehetségesebb művészek amúgy iszonyú
tehetségtelenül szoktak mozogni. Halászék
nem dilettánsok, nem féltehetségekvoltak, ha-
nem valódi tehetségek, Halász is, Breznyik is
könnyedén lehetett volna bármelyik kőszínház
sztárja, de abban a különös, szorult helyzet-
ben, amibe részben kényszerűségből, rész-ben
a maguk akaratából kerültek, több közük volt
az artikulálatlan, megformálhatatlan élethez,
mint nekem, aki nemcsak az írásaimat, hanem
az életemet is formába akartam gyömöszölni.

Megpróbáltam polgár lenni. Ők erről radiká-
lisan lemondtak. Elmentek oda, ahol minden-
féle téboly meg van engedve. Én itt maradtam,
ahol, később beláttam, a téboly kötelező.

Az a gyanúm, egy-két évnyi eltérés is számít;
én a háború után egy évvel születtem, Halász,
Donáth pedig előbb. Mások voltak a gyerekkori
élményeink. Az övék a teljes bizonytalanság,
amitől sosem hihették, hogy érdemes aránylag
szilárd, leélhető életben gondolkozni, hogy
érdemes önkorlátozó módon lázadni.

Volt egy utójátéka ennek a meg nem valósult
kapcsolatnak 1984-ben, New Yorkban.
Megírtam Honn című novellámban, hírlett, ők
odaát meg is sértődtek, pedig én azt a novellát
már szeretettel írtam. Halászék éppen nem ját-
szottak, avantgárd filmeket vetítettek a házuk-
ban kevés néző előtt, s úgy érződött, szétsza-
kad a társulat, mindenki másfelé próbálkozik.
A társulatból Halásszal és Breznyikkel talál-
koztam. Breznyikkel életem egyik legtartalma-
sabb beszélgetését folytattam egy New York-i
lakás teraszán, ő akkor már Peter Berg volt; ott
derült ki, hogy ugyanabba az általános iskolá-
ba jártunk, azonos tanárok kínoztak minket, és
egyformán gyűlöltük az egészet. Halász sze-
repel a novellámban, de persze nincs benne
minden, amit akkor éreztem iránta. Azt kell
mondanom, csaknem teljes közösséget. Róla
lelkileg is lefoszlott már akkorra minden önvé-
delmi szőrzete, a hajához és a szakállához ha-
sonlóan, egy tapasztalt, bölcs, tartalmasan ki-
ürült guru lett belőle, nagyon szép guru, szebb,
mint amilyen ifjú fénykorában volt. Akkorra már
tudtam, a színésznek kötelessége, hogy szép
legyen. És akkorra már a szépségre rég nem
voltam féltékeny, örültem neki, bárkié volt is.

Ez így túl szépen hangzik persze, mintha
bármilyen történetnek egyáltalán lehetne vége,
amíg élünk. Nincs vége, és annak különösen
nem, ami meg sem valósult. Olyan marha már
nemigen leszek, mint voltam annak idején;
másféleképpen persze lehetek. Mindenesetre
kíváncsi volnék, mit szólnak ők ah-hoz a
regényemhez, amit ugyan nem róluk, de arról a
dologról írtam, amiben ők benne voltak, én
pedig nem.

„A Dohány utca 20-ban minden színház volt".
A Ház, 1974




