
B R E Z N Y I K S Z E M E
ikor és hogyan találkoztál Halá-
szék színházával?

- Nem a színházzal találkoz-
tam először, hanem azokkal az
egyetemistákkal, akik hospitálni
jártak a Cukor utcai gimnázium-
ba, ahol én diák voltam. Közülük

is azokhoz vonzódtam, akiken látszott, akikről

valahogy tudni lehetett, hogy valamit akarnak.

Megvolt az a ma már persze triviális ikonográfia

- hosszú haj, szakáll, farmer -, amivel megkü-

lönböztették magukat. Mi tizenhét, ők huszon-

két-huszonhárom évesek voltak - ez a néhány

év különbség ebben a korban sokat számít.

 Felnéztetek rájuk.

 Természetesen, de ez életkori

sajátosság. Péter egyébként nem járt

hospitálni, őt az Universitasban ismertem meg.

A hatvanas évek végén már volt egy

érzékenyebb kör, amelyik a zenében, a

képzőművészetben, a színházban szét akarta

törni a meglevő korlátokat. Hozzájuk csa-

pódtam.

 Ez a kör a politika vagy a művészet

iránt mutatott érzékenységet?

 Határozott véleményem, hogy ebben az

időben két teljesen különböző kör létezett. A ma-

gyar avantgárdot jelképező és a politikailag aktív

kör alig érintkezett - sajnos.

 Én azt hittem, azt fogod mondani, hogy

ez a kérdés eleve nem jó, mert ugyanarról a ré-

tegről van szó.

 Nem. A hetvenes évek elején érzékelhető

volt ugyan némi közeledés egymáshoz, de alap-

vetően az elzárkózás volt jellemző. Ezért tartom

például olyan fontosnak, hogy Haraszti Miki

Szentjóby Tamásnak dedikálta a könyvét. De ez

kivétel volt, ilyesfajta gesztusértékű dolgok nem

léteztek. A politikailag aktív köröknek nem volt

szabad vegyértékük vagy affinitásuk az akkor

már nagyon rangos magyar avantgárd felé. Két-

ségtelen tény, hogy a magyar értelmisége furcsa

érzéketlensége a mai napig megvan. Nem figyel

igazán az új művészetekre. Mindig késve reagál,

hosszabb idő után fogadja be az új irányzatokat.
 Benned - aki politikus vagy, ugyanak

kor építész és díszlettervező - ez a két kör

már akkor metszette egymást?

 Nem metszhette, mert én kizárólag e mű-

vészeti körhöz tartozónak vallottam magam. Ér-

dekelt az építészet, közben a gimnáziumban

angol tagozatra jártam, és ott nagy hatással

volt rám az akkor olvasott abszurd dráma. Ezt

mi előbb habzsoltuk be, mint a magyar

értelmiség általában. Nagyon sokat

köszönhetünk e tekintetben a hospitáló

egyetemistáknak. A hatvanas évek végén,

amikor megkezdődhettek az annyira-amennyire

engedélyezett csavargások, Lengyelország

töltött be meghatározó szerepet. Nemcsak a

Wrangler farmer és a Beatles-filmek, hanem a

mindenre kiterjedő kulturális liberalizmus miatt,

ami Grotowskin és a filmen túl a hap-

peningekben és az avantgárd képzőművészet-

ben is jelentkezett. Olyan kiállításokat láthattál,

amilyeneket nálunk azonnal betiltottak volna.
 Térjünk vissza Halászékhoz, akiket be

is tiltottak. Szétesett az Universitas, tehát
még kisebb körök keletkeztek: Ruszt,
Fodorék, Halászék...

 Ne feledkezzünk meg a Najmányi-féle Ko-

vács István Stúdióról sem, melyhez egyébként

én is kötődtem. Halászék mestereink és

riválisaink is voltak. Jártunk a Dohány utcai

lakásba, és tanultunk tőlük. Később közös

produkciókat is létrehoztunk.
 Feltételezem, hogy neked, az

építésznek a lakás által nyújtott sajátos tér
volta legizgalmasabb.

 Akkoriban az építészeti gondolkodás is

eléggé sajátos volt, nemcsak Magyarországon,

hanem Európa-szerte. Egészen új irányzatok

bukkantak fel, melyek megkérdőjelezték az épí-

tészet alapvető princípiumait. Jól emlékszem

egy minimál lakóteret megcélzó építészeti pályá-

zatra: erre Beke Laci leírta azt a kis íróasztalsar-

kot, ahol ő dolgozott. Végül is ez volt az ő lakóte-

re. Háza házban - lakása lakásban: építészeti

szempontból kivetíthető ez a lakásszínházra is.

Akkoriban sok olyan színházi csoportosulás volt,

amely ilyen térben játszott. Kétségtelen viszont,

hogy ennek „koppanásig" vitt változata valóban

Péterék kísérlete volt. Bent játszanak a lakásba

beépített másik lakásban, én pedig a lakásból

benézek a lakásba. Fantasztikusan izgalmas tér

volt ez, de számomra nem jelentett revelációt, hi-

szen ez az akkori építészeti törekvésekből is

következett.

 Vagyis nem a tiltásból következett a la-

kásszínház?

 Szerintem nem. Én el tudom képzelni,

hogy a Kassákban is megcsinálták volna a

„kultúrotthon a kultúrotthonban" jellegű teret. A

King-Kong budapesti előadásával aztán

megszületett a „város a városban" változat is.

Olyan soha meg nem valósult tervet is említhetek,

amely a Kovács István Stúdió és a Kassák Stúdió

együttműködéséből jött volna létre: különös

események történ-nek a városban, ugyanabban

az órában, ugyan-abban a percben. Például a

hatos villamosra fel-száll egyszerre húsz

állapotos nő. Az lett volna a kérdés - egyben az

előadás folytatása -, hogyan szüremlik ez át a

városi folklórba, a városi pletykába. Vajon ez

befolyásolhatja-e egyáltalán ennek a furcsa,

provinciális városnak az aszfalt-folklórját vagy

sem? Egyáltalán, észreveszik-e a különös

eseményt? Valószínűleg lett volna, aki igen, és

lett volna, aki nem.

 A hagyományos színházban elfogadott

és érvényes szavainkkal nehéz megfogalmaz-

ni olyan jelenségeket - például háza házban,

városa városban -, amelyek a megrendezett

produkció és a rendezetlen való élet mezsgyé-

jén mozognak. De számomra éppen ez a ha-

tárhelyzet a legizgalmasabb. Ha azt mondjuk,

hogy te észreveszed a villamoson a húsz ter-

hes asszonyt, akkor számodra előadás zajlik.

Ha a melletted ülő nem veszi ezt észre, akkor

számára „csak" az élet zajlik.

 Színház két esetben keletkezik. Az egyik

az, amikor egy csoport vagy egy ember eldönti

azt, hogy ő színházat csinál - és ez történhet

bárhol, bármikor. A másik eset ettől teljesen füg-

getlen lehet: amikor egy ember vagy egy csoport

úgy dönt, hogy ő néző lesz. Így is, úgyis színházi

előadás születik. Ha én leülök a Ferenciek terén

egy padra az aluljáróval szemben, és azt







mondom: színházi előadást nézek, akkor az,
ahogyan jönnek fel az emberek a lépcsőn, már
színház. Ez egy klasszikus szituáció: egy ent-
rée-val belépnek az előttem levő színpadra.
 Magyarul, ha én úgy döntök, hogy én

néző vagyok, akkor én produkciót fogok be-
lelátni az általam kiválasztott kivágatba. A
másik eset az, amikor magamról feltétele-
zem, hogy egy produkció része vagyok.
 Igen is, meg nem is. Te ugyanis

hozzátetted már azt a bizonyos kukucska-
keretet, ami nem feltétlenül szükséges ehhez.
Az csak egy mankó, kapaszkodó, hogy én
kiválasztom azt a képkeretet, amin keresztül
nézem az előadást. Ideális esetben persze ez
a kettő - színész és néző - együtt van. De nem
alapfeltétel. Ha a színházban valaki elalszik,
attól még ott szín-házi előadás zajlik, akkor is,
ha ő nem nézi.
 Eszembe jut egy másik szempont: a

minősítés. Mégiscsak abszurd helyzet az,
hogy ülök a Ferenciek terén, és azt mondom:
gyenge az előadás.
 Ha megfelelő időpontot választasz, meg-

felelő előadást látsz. Kora délután, iskola után
például ifjúsági előadás megy, hiszen sokkal
több a fiatal, mint öt órakor, amikor vége a mun-
kaidőnek. Akkor talán egy Fejes Endre-előa-
dást nézhetsz végig.
 Azért is említem ezt, mert Halászék

elő-adásaikba sokszor beépítették a
véletlent. Nem találok jobb szót; beépítették
az életet, s ettől tarthatott az előadás öt
percig, de akár másfél óráig is.
 Ez így van. De Péterék ezt tudatosan tet-

ték. Ezért mondtam azt, hogy „koppanásig",
ütközésig vitték a dolgokat. Számolniuk kellett
azzal, hogy ebben a „valóságos" időben a néző
esetleg nem rájuk fog reagálni, hanem a
sarokban levő pók hálószövését figyeli, és
számára akkor van vége az előadásnak,
amikor a pók el-készül a hálóval. De szükség
volt arra, hogy ki-próbálják, meddig tudnak
ebben elmenni, mik az elviselhetőség határai.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a
lakásszínház koncepciózusan kísérletezett a
nézőkkel. Viszont tény, hogy akkoriban a néző
provokálása „benne volt a levegőben", s
nemcsak náluk jelentkezett. Ha
visszaemlékszel, abban az időben már lé-
teztek stúdiószínpadok, sőt még a kőszínhá-
zakban is ki-kilépett a színész a hagyományos
keretekből. Izgalmas kérdés volt, hogyan rea-
gál a néző, hogyan tudja levetkőzni prűdségét.
Ezen nem azt értem, levesz-e inget-gatyát, ha-
nem - hogy egy abszurd példát mondjak - mi
történik, amikor, mondjuk, Szilágyi Tibor a né-
zők szemébe néz Csurka István Ki lesz a bála-
nya? előadása alatt. A néző nem volt hozzá-
szokva ahhoz, hogy egy színész harminc centi-
ről a szemébe néz. A lakásbeli provokáció tétje

„Szétszedhettük a szobrot, az idolt".
A boglári King-Kong

inkább az volt, szereplővé válik-e a néző vagy
sem. Ennek modellértékű felmutatása Najmá-
nyi Vakszimultán című előadása volt, ahol a
közönség csoportokban ment keresztül egy la-
birintuson, aminek egyik pontján a második
számú csoport megfigyelte az erről nem tudó
első csoportot, mely így öntudatlanul szereplő-
vé vált.
 Használtad a „provokáció" szót. Ez vi-

szont lehetetlen egy olyan közegben, ahol
mindenki mindenkit ismer.

-- Ez igaz, de Halász végül is valóban sze-
repet játszott, mégpedig professzionalista
szinten. Tehát amikor Forgách Zsuzsához for-
dult, akkor nem mint Halász Péter, hanem mint
egy produkció szereplője fordult hozzá.
Összefoglalva: azokkal szemben, akik azt
mondják, hogy Péterék az életet játszották, és
náluk az életnek egy kicsi fragmentuma jelent
meg, én azt gondolom, hogy a művészetben
mindig sűrítés, absztrahálás történik - és ez
minden előadásukban megvolt. Ő tehát nem
Halász Péterként, hanem Halász Péter sűrít-
ményeként jelent meg. Ez az absztrakció elvá-
lasztja a nézőt a színésztől.
 - Mindenki mindenkit ismert. Vagyis

egy szűk körről volt szó.
 - Csakhogy tevékenységük átsugárzott a

„hivatalos" színházakra is. Gondolj Kaposvár-
ra, ahová Ascher, Breznyik vagy Donáth Péter
is vitt valamit a lakásszínházból. Grotowski is
szűk körnek játszott. És én mégis azt gondo-
lom, hogy nálunk az avantgárd színház Gro-
towski köpenye ujjából bújt ki. Ruszt éppúgy
Grotowskihoz kötődik, mint Fodor Tamás vagy
Halász Péter.
 Valamelyik reggel Halásszal baktattam

az Erzsébet hídon, és ő ezt mondta: „Sze-
rencsére gyorsan ki tudtunk szabadulni a
Grotowski-féle börtönből."

- Hát persze, hogy kiszabadultak! Nyilván
ugyanezt mondaná Ruszt is, sőt, bizonyára
Brook is. De előbb be kellett ám jutni abba a
„börtönbe".

- Ugorjunk vissza a két különálló - poli-
tikai és művészeti - körhöz. A hetvenes
évek közepének szorító ideje mégiscsak
közelebb kényszerítette egymáshoz ezt a
két kört.

- Nem a szorítás hozta közelebb az embe-
reket, hanem a közvetítők. Sok olyan ember
vállalt szerepet a közvetítésben, aki mindkét fél
által elfogadott értékeket képviselt. A találko-
zások mindig egyes emberek körüli csoporto-
sulást jelentettek: említhetem Konrád Gyurit,
Bódy Gabit, Szentkuthyt vagy Hamvas Béla
hagyatékát.

- Mi lehet viszont annak az oka, hogy Ha-
lászék színházához azaz ellenzék kapcsoló-
dott, amelyik most is ellenzékben van?

- Az értelmiség felelősségéről (vagy fele-
lőtlenségéről?) van itt szó.
Kultúrtörténetünkből kimaradtak bizonyos
láncszemek, és ezek

hiányát ma érezzük igazán. Hiányzik az a kultu-
rális emlékezet, ami fundamentum lehetne. A
színháznál maradva: hiányzik például a ma-
gyar abszurd drámairodalom. Nem azért, mert
nem írták meg, hanem mert nem adták elő. Az
új generáció nagyon sokáig talán nem is hallott
arról, hogy mondjuk Mészöly Miklósnak volt
egy Az ablakmosó című drámája. Márpedig
színdarabot nem lehet az asztalfióknak írni.
Nézd csak meg: majd mindegyik ma élő író
megpróbálkozott színműírással, de a második-
harmadik után abbahagyta, mert a darabját
nem játszották. És bármennyit beszélünk is
most Halászékról, velük is hasonló a helyzet. Ki
tud róluk? Látszólag megkerültem a kérdése-
det. De csak azt akartam kifejteni, hogy a
visszajelzés nélküli, fundamentum nélküli
magyar szellemi élet ellenzékben volt, és
abban is maradt.
 Mindvégig egy folyamatról beszéltél,

amiből nem lehet kiszakítani az egykori la-
kásszínházat. Mégis megkérdezem: Halá-
szék színháza befolyásolta-e díszlettervezői
munkádat?
 Feltétlenül. A színpadi térről másképpen

gondolkodom, és ebben nagy szerepük van.
De valóban nem tudom őket különválasztani
mindattól, ami az elmúlt évtizedek alternatív
színházaiban, képzőművészetében, zenéjé-
ben történt. Időben egybeeső kölcsönhatások
vannak, sokszor lehetetlen ok-okozati kap-
csolatot találni. Vajon a már említett Vakszimul-

tánt Ariane Mnouchkine híres 1789-e miatt csi-
náltuk meg vagy attól függetlenül? Vajon jó pár
évvel később Fodor Tamás átvette valakitől A
balkon térszerkezetét, vagy egyszerűen azt
mondta: ehhez a darabhoz az kívántatik, hogy
a nézők vándorolva kísérjék végig a különböző
szobákban játszódó darabot? Nem lehet tehát
izolálni Péterék tevékenységét. Nem csak ők
hatottak a magyar színházi kísérletekre, az új-
fajta térbeli gondolkodásra. De az tény, hogy
hatásuk kivételesen nagy volt.
 Azt kérem még, válassz egy olyan

konkrét képet, ami számodra a legponto-
sabban jellemzi, visszaadja, felidézi őket.
 Rengeteg kép beugrik: Breznyik borot-

válkozása; aztán Péter a rózsaszínű fürdősap-
kában, amint King-Kong faszát „alakítja"... De a
beszélgetésünkből kimaradt egy fontos motí-
vum: az, ahogyan a való világ és a nem való vi-
lág át- meg átszövi, és szemtelenül be is he-
lyettesíti egymást. Ezért a legpontosabb kép
talán Breznyik szeme a Don Juanban: a film
elején azt látod a vásznon, hogy egy nyitott
szemű férfi fekszik egy vizes, zsombékos terü-
leten. Hosszú ideig látod őt. Egyszer csak el-
kezd remegni a szeme, és végül kiderül, hogy
ez a nyitott szem a lehunyt szem héjára van rá-
festve. Ő tehát kinyitja a szemét, és most
ugyanazt a szemet látod, amit az imént. És
mégsem ugyanazt.


