
Halászék meztelenül

1972-ben a boglári mólón Halászék nagycsalád-
ja leterítette törülközőit, s vetkőzni kezdett. Nem-
hogy magukra tekerték, egymás elé lógatták vol-
na a törülközőt, ahogyan a frivolabbja tette akko-
riban, hanem leterítették. Zugot nem kerestek. A
fürdőruhákat sem vállukra dobva, sem foguk
közé fogva elő nem készítették, hanem amikor
már anyaszültek voltak, akkor keresték elő, kap-
kodás nélkül. Nem voltak kihívóak, magamuto-
gatóak, túl lassúak - egyáltalán: semmilyenek
sem voltak. Egyszerűen csak levették utcai
öltözéküket, azután meg felvették a fürdőruhát.
Beszélgettek, de csak annyit, amennyi éppen
természetes zene egy vetkőző családban. A
strand népe látszólag oda sem nézett, valójában
majd kiesett a szeme. A gyepen fekvők teste egy
szempillantás alatt pompeji leletté vált.

Ami engem illet, tudni véltem, hogy itt most

szemünk előtt életté válik a művészet, mely a
maga részéről nem más, mint akaratos, ám

mégis fegyelmezett szabadságvágy. Mars-la-

kók látogatása, adófizetői öntudattal, görög

arányérzék terhe mellett. „Testi állapotod valójá-

ban lelkiállapotod, csupán az a kérdés, tudod-e,

hogyan olvasd a testedet, és milyen ritmusban.

Ha igen, szabad lehetsz pusztán testtartásod

vagy anyagcseréd által is" - üzente Halász Pé-

ter a poszt-jaltai szakszervezeti beutaltaknak.

De ha engem méltatott volna valaki is pillan-

tásra, testtartásomból nemigen olvashatta volna

le a hatvanas évek üdvtanát. Amikor felocsúd-

tam első megrendültségemből, azon vettem

észre magam, hogy mindvégig előregörnyedve,

két öklömet ágyékom elé kapva bámultam a vet-

kőző Halászékat; mintha borzalmas hasgörcs

bántana. vagy csúnyán megrúgtak volna a lá-

bam között. Nem is egyszerűen a jól ismert funk-

ci-szána tartásban (lásd „az én öklöm az én

öblöm"), hanem ráduplázva, úgy szorítottam

magamat magom táján, mintha szónoklás

közben le akarnák rántani rólam a tábornoki sá-

vos pantallót. Ettől rendültem meg igazán. Hogy

én is bele voltam tervezve ebbe a Halász-etűd-

be. Én voltam az illusztráció, hogy még egy kicsit

odébb a szabadság.

Halászék félig meztelenül

Persze a boglári vetkőzés nem etűd volt, hanem

egyszerűen csak vetkőzés, mert hogy fürdeni

készültek. Nem beszélték meg előre. De ők már

olyanok voltak, hogy összebeszélés nélkül is el-

játszották a „Free és családja a strandon" című

underground limonádét. „A kultúra úgy hull le ró-

lam, minta ruha másról..." - Halászék nem így

vetkőztek, hanem azért, hogy kultúrához jussa-

nak. Vetkőzik a család, mert csak magában bíz-

hat. Vetkőzik, mert ha nem vetkőzik, nem család.

Vetkőzik, mert a hivatalos kultúrának nem sike-

rült megszállnia ezt a mozgássort. Vetkőzik,

mert a vetkőzés nagyon kidolgozott testbeszéd.

Vetkőzik, hogy jelentés nélküli felülethez jusson,

amelyre saját ruha, saját maszk kerülhet. Vetkő-

zik, mert nem szereti a sok beszédet.



Ennek valami, de nem sok köze volt ahhoz,
hogy kortársaik Nyugaton szintén vetkőztek. Ha-
lászék vetkőzése nem szexuális forradalom.
Jancsóval is ellentétben, céljuk nem a meztelen-
ség. Halászék nem meztelenkednek, Halászék
vetkőznek.

Minden underground művész vetkőzött vagy
vetkőztetett. Pauer Gyula Marx portréját levet-
kőztette Leninére. Csodálatos vetkőztetés volt
Legéndy Péter költeménye, amely, ha elmond-
ták, szó szerint úgy hangzott, mint Petőfi Föltá-
madott a tenger című verse, de leírva kiderült,
hogy egyetlen szava sem azonos, mert minden
szava külön idézőjelben volt. Major János grafi-
kaként a lehető legminimálisabb méretű bizonyí-
tékot nyomta a papírra, amely radikális levet-
kőzöttségét dokumentálta. Ha nagy néha hivata-
los kritikus méltatta az underground tagjait, iz-
musokat próbált hozzájuk keresni. Pedig mind-

„A részegség mámorától a találkozás mámorá-
ig." Breznyik és egy asszony..., 1972

nyájan egyetlen dologgal foglalkoztunk: vetkőz-
tűk lefele az öncenzúrát.

„Halász Péter volt a nagy majom nemi szer-
ve..." - írta a Népszabadság. Halászon piros
gumisapka volt, és lassan bújt elő a kápolna
sarkában álló szerelmes King-Kong öléből.
Halász ma át a vetkőzést is levetkőztette: egy
előadáson hosszában volt félmeztelen. Bal
oldalon mellén ig, nyakkendőig, óraláncig és
úricipőig minden, Jobb oldalon semmi. Ami
középen, az is félig. Ha Szabó László megnézte,
világossá vált számára, hogy Halásszal lehet
beszélni, de csak a saját nyelvén.

Halásznék esztelenül...

Az Egyetemi Színpad, ahonnan Halász Péter
elindult, csak most kápolnásodott vissza, de a
bog ári kápolnát már annak idején normalizálták.
A hajnali razzián, amikor a főtörzs egysoros vo-
nalba sorakoztatta a kápolnából kihajtott álmos

pesti undergroundot, látszott rajta, aggódik, hogy
a Halász-félék alattomos nyugalma miatt nem tud
majd eleget tenni az utasításnak, miszerint egy
pofon]: azért ki kell osztani ezeknek. Meg-
szántam, kiléptem a sorból megkérdezni, hogyan
is állunk a jogainkkal. Boldogan ütött meg,
érezte, tesz valamit.

A történészkormánynak számolnia kellene a
húszéves vetkőzési ciklussal. Kutatásaim szerint
minden húsz évben hatvanas évek van (más kér-
dés, hogy Magyarországon a hatvanas évek rend-
szeresen átcsúszik a következő évtizedbe). Egy-
szerre csak megérik a felismerés, hogy túl sok a
szerep, és kevés a játék. Kiszámítottam: a most
következő hatvanas évek kezdete egybeesik ezzel
a Halász-különszámmal... A Magyar Narancs
nemzedéke jól sejti, hogy habár minden
konzervatív meg-szállás másképpen ostoba, de
ugyanolyan jólesik levetkőzni. Ha Halász ismét
ebben a városban fog játszani, nagyon remélem,
nem lesz saját maga emlékműve, levetkőzi saját
prófétaságát is, és a tőle megszokott keccsel,
arányérzékkel és elvonatkoztatottsággal megadja
a jelet.


