
A V A N T G Á R D G É N E K

alász Péter említette, hogy
Amerikában találkoztatok.
Aztán kiderült, hogy annak
idején a lakásszín-házba is
jártál. Furcsállottam, nem
értettem, mi köze lehet Jancsó
Mik-lósnak Halász Péterékhez. -

Nem szeretek semmiféle kanonizálást,
kirekesztést. Az egyféleség mindig veszélyes.
Veszélyes, ha valaki azt gondolja magáról, ő az
isten - ez az úgynevezett magyar avantgárdra
vonatkozik. Vannak-voltak köztük olyanok, akik
azt hiszik, ők szarták az Egyenlítőt. Hát nem. Már
csak azért sem, mert műveik közt rengeteg
„utánlövés", utánzás, ismétlés volt. Talán a
kirekesztő gondolkodás ültette el benned a
kérdést, mi közöm lehet nekem Péterékhez. Van
közöm hozzájuk: részint mert barátok vagyunk,
részint mert szerettem azt, amit csináltak. Külö-
nösen az volt kedvemre való, hogy lazítottak a
színházi struktúrán, és nem voltak hajlandók be-
állni az akkor is jellemző klasszicizáló, rosszul si-
került magyar színházi kultúrába.

 A hetvenes évekről beszélsz.
 Bizonyára. Nem igazán emlékszem már,

mikor és hogyan találkoztam velük. Rég volt.
 Hadd finomítsam az első kérdésemet:

tudom, hogy abban az időben közöd volt a
Paál István vezette Szegedi Egyetemi Szín-
padhoz...

 Hogyne! Nagyon jól emlékszem rájuk.
 Ezt érthetőnek találom; Paál is, te is

keményen politizáltatok, de ezt egy létező
rend-szer koordinátáin belül tettétek.
Halászék viszont tudatosan „rendszeren
kívül" keresték a helyüket.

 Nem véletlenül említettem az
avantgárdot, amely tagadja bármi más létezését,
tehát tagad-ja azokat is, akik valamilyen módon
integrálódni próbálnak a konszummációba.
Igazából Paál Pisti is, én is ilyen integrálódók
vagyunk. Arra számítunk, hogy van
közönségünk. Az avantgárd álláspontja azért
ellentmondásos, mert végső soron ők is
számítanak a közönségre. Igenis számítanak
arra, hogy megnézik őket, megveszik a
képeiket, sőt ezáltal akár milliomosok lesznek.
Gondolj csak Andy Warholra, aki avantgárd
művészként lett milliárdos. Más kérdés, hogy
zseni volt.

 Az, hogy például te is eljártál a
lakásszín-ház előadásaira, bizonyította, hogy
akár akarták, akár nem, ti, az integrálódók és
ők, a kívül-állók...

- ... igen, mi valahogy összetartoztunk. Ez így
van. Segítenünk kellett egymást, és ez így volt
természetes abban a korban. Volt például egy
film, amiben éppen elutazásuk előtt fellép-
tettem őket. Azok, akik valamilyen módon szem-
bekerültek a rendszerrel, összetartozónak érez-
ték magukat. Ily módon kerültek egy csapatba a

szélsőséges ellenállók és a rendszeren belüli
„másként gondolkodók" is.

- Tehát ez az egyértelmű helyzet - már-
mint a diktatúra - egy táborba sodort szélső-
ségesen különböző embereket.
 Félre ne értsd, nekem az avantgárddal

csak annyi a problémám, hogy képtelen vagyok
ilyesmit csinálni. De elfogadom. Pétert és Bálint
Pistit pedig személy szerint is tisztelem és szere-
tem. Péterrel filmet is szeretnék forgatni, persze
nem olyat, mint amilyet most Szirtes András for-
gat vele. Van egy jópofa történetem, jó lenne
megcsinálni.

- Azt mondod, „képtelen" vagy ilyesmit
csinálni - ez szemléleti különbségből fakad?
 Nem tudom. Strehler azt mondta: az lesz

anarchista, akinek a génjei anarchisták. Ez való-
színűleg így van. Nem akarom ezt misztifikálni,
de az biztos, hogy tudatosan nem lehetsz avant-
gárd. Nem lehet megtanulni.
 Az „avantgárd" szót használod, de

ebből nem derül ki, milyenek is voltak ők, mit
jelen-tett számodra az ő színházuk. Miért
mentél el a lakásszínházba - és ha egyszer ott
jártál, mi vonzott vissza?
 Mert nekem mindig szimpatikus volt, ami

tágított egy szilárd szisztémán. Ezért vonzódom
azokhoz, akik széttörik a stabilizálódó formákat.
Csak az emberellenes gondolatokat, megnyilvá-
nulásokat nem viselem el, márpedig az avant-
gárdnak voltak ilyen vonásai is. Valószínűleg
azért vonzottak Halászék, mert a szándékaink
hasonlóak. De amit én csinálok, az mára forma-
bontás klasszicizálása. Én végül is konzumter-
mékeket csinálok. A filmjeimet el akarom juttatni

„Több szaracéntámadást vernek vissza"
Horány, 1974

a közönséghez. De ne tessék nekem azt
monda-ni, hogy Szirtes András nem számít
bizonyos közönségrétegre, amikor Halász
Péterrel pornográf filmet készít De Sade-ról!
 Halász azt mondja magáról, hogy ő

„kultúrzsoldos".
 Hát persze. Amerikában bizony nem olyan

egyszerű a dolog. Nagyon tisztelem őt, változat-
lanul azt a szellemet hordozza, mint húsz évvel
ezelőtt. De közben tudni kell megélni is. Nem tu-
dom, mit ért ő a kultúrzsoldosságon, talán azt,
hogy az avantgárd is konzumtermékké válhat.
 Halász Péter Pesten fog rendezni. Bálint

István is fog dolgozni Magyarországon. Azt is
jelentené ez, hogy Amerikában lehetetlenség
megélni?
 Nekik lehetetlenség. Ők idegenek. Én a

Harvardon tanítok, ott a színházi szakon minden-
ki avantgárd. De azok amerikaiak. Halászékat vi-
szont soha nem fogják befogadni. Ahhoz War-
holnak kell lenni. Itt nem a tehetségről van szó.
Iszonyatosan sok tehetséges, különös ember
van. Halászék marginálisak maradtak, mert a kö-
zönségük nem tartja el őket. Közönségen érthet-
nénk a szponzoráló milliomosokat is - de nekik
nincsenek ilyen szponzoraik. És például Boston-
ban van ötven olyan együttes, mint a Péteréké.
Ott kitörni - hát az nem egyszerű.
 Ehhez kell amerikainak lenni?
 Igen. De ez nem elég. Ebben a

szakmában nem elég, hogy tehetséges művész
vagy. A tanítványaimnak szoktam mondani: nem
az a film-rendező, aki filmet tud csinálni. A
filmrendező az, aki a következő filmjét meg tudja
csinálni. De ne csak a filmről vagy a színházról
beszéljünk! Megint csak a Harvardra
hivatkozom: olyan nagy-szerű fotókat láthatsz,
hogy azt mondod, ilyen nincs a földön! És egy
évfolyamon száz fantasztikus fotós! Bár annyi
talán nincs; én mindenesetre ötvenhatot
számoltam össze. Mégiscsak egyszerűbbnek
látszik hazajönni. Csakhogy nem biztos, hogy
az avantgárdnak itt háttere lesz. Péterék
avantgardizmusa azért volt érdekes, mert a
rendszer ellen irányult. Ma az avantgárdhoz
olyan társadalom kell, amelyik gazdag és
megállapodott. Csakhogy, akik nálunk most
szerzik a milliárdokat, nem fogják az avantgárdot
támogatni. Azt a harmadik nemzedék gazdagjai
szokták támogatni.
 Ha ők itthon működnek, akkor már

eleve létező értékekre építhetnek: részben
saját, valóban létező mítoszukra, részben - és
most Halász Péter tervezett őszi rendezésére
gondolok - a Katona József Színház álital
már megteremtett értékekre. Ez mégiscsak
háttér.

- A Katona a legjobb színházunk, de hát az is
konzervatív. Az egykori prófétaság pedig kevés.
Az avantgárd újrakezdés. Ha ők holnap hazajön-
nek, akkor holnap újra kell kezdeniük mindent.
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