




allgatom a visszaemlékezéseket,
nézem a lakásszínházban készült
fotókat, és azt tapasztalom, hogy
Halászék színháza legalább olyan
fontos volt a képzőművészek szá-
mára, mint a színházi embereknek.
Mi ennek az oka?

- Nem emlékszem már, hogyan
kerültem velük kapcsolatba, de valószínű, hogy
én is képzőművészek közvetítésével: Bálint Endre
fia, Bálint István tagja volt a csoportnak, bizonyára
általuk jutottam el Halász Péterékhez a Dohány
utcai lakásszínházba, de Bálint Endre Budafoki
úton levő műtermében is volt előadásuk. Ez a
színház nagyon más volt, mint ami a hivatásos
színházakban folyt, ahol az ember elhelyezkedik a
nézőtéren a belépőjegy jogán, és passzívan
hallgatja, hogyan deklamálják a színészek azt a
szöveget, amit valaki valamikor megírt. Péterék
nemcsak színházat, de közösséget is teremtettek.
Vonzódtunk hozzájuk, mert az ő színházukban
egy külön világba lépett az ember. Engem
egyetemi hallgató koromban nem annyira az
úgynevezett művészettörténet, mint a klasszika
archeológia és az egyiptológia érdekelt, így az
antik színház is. Ezt azért említem, mert abban az
elszigeteltségben, amit az akkori élet diktált - és
tartok tőle, diktál ma is -, Péterék olyan vi-
szonylatot tudtak teremteni, amit valaha az antik
színház valósított meg. Aki hozzájuk belépett, az
egy közösség részévé vált. Az előadásoknak
megtervezett, tőlünk, nézőktől független koreog-
ráfiájuk volt, mégis valahogy velünk történt min-
den, nem úgy, mint az említett hivatásos szín-
házban, ahol a darab a néző nélkül történik meg.
 Az antik színház közösségteremtő erejét

említi. A lakásszínháznak melyikhez van több
köze: a nyilvános közösséghez, mely össze-
gyűlt az amfiteátrumokban, vagy ahhoz a tit-
kos közösséghez, mely a színház születésé-
nek pillanataiban adott napon, adott térben,
önfeledt, eksztatikus állapotban létrejött?
 Izgalmas kérdés, de még magam sem

gondoltam végig, és nem hiszem, hogy Péterék is
ilyen következetesen foglalkoztak volna vele, bár
tudatában voltak az antik dramaturgia, a kórus
szerepe jelentőségének. Lehetséges, hogy
mindkettőhöz hasonlítható az, ami náluk történt.
Az adott helyzet szinte kényszerítette ezeket a
formákat, a zártságot, amely - látszólag paradox
módon - egyidejűleg nyitottság is volt. Jöhetett
bárki, aki ide vonzódott. Mindig új előadást
láthatott, tudniillik ezek a produkciók soha nem
„készültek el", a nézők, a kórus is alakították a
darabot. Minden alkalommal újszertartás zajlott.
Halászék mindenfajta szabállyal szemben álltak, a
hivatásos színházéval, de a szokásos életforma
szabályaival is. Nem akartak ők semmit
„megdönteni" - már ezzel is kivonták magukat a
kor szokásai alól, egyszerűen magukból, a maguk

életéből, helyzetéből indultak
ki,
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miközben ősi irodalmi emlékekhez is nyúltak. A
botrányt ezzel zúdították a fejükre: semmiféle el-
fogadott normát nem vettek figyelembe. Ez tűr-
hetetlen volt az apparátus számára, az erő,
amellyel támadták őket, így Szabó László Nép-
szabadság-beli cikke is, negatív módon emeli ki,
hogy ennek a kis szobaszínháznak az uralkodó
nézetekre milyen veszélyes hatása volt. Csak-
hogy egyfajta polgári középréteg sem tudta le-
nyelni, hogy az erkölcsökben, az emberi kapcso-
latokban, az idő- és térkapcsolatokban Halászék
áthágták a konvenció határait. Mindent megkér-
dőjeleztek, minden jelentés értékét, egyértelmű-
ségét, főleg a személyiségét. Náluk az alak saját
maga ellentétét, belső sokrétűségét is kinyilvání-
totta, gondoljunk csak Breznyik híres alakválto-
zásaira. Mindent a legelemibb szintekig lebon-
tottak és újjáépítettek. Minden konvenciótól
megfosztották például a férfi-nő viszonyt, gya-

koriak voltak az ősi fallikus szertartásaik. Az elfo-
gadott szabályok és normák ellenében dolgoz-
tak; nemcsak a saját maguk szövegeivel és pan-
tomimkifejezésekkel, de gyakran használtak
klasszikus és ősi irodalmi szövegeket, és ezek
viszonyításával, rejtett részletek kiemelésével
hallatlan szuggesztivitással nyilatkoztatták ki
szándékukat. Kínai mese, William Blake, Csehov
vagy szovjet szocreál regényrészlet, Kafka ke-
veredtek az ő szövegeikkel elementáris, a szél-
sőségeket felszabadító erővel.
 Hogyan kerültek be ezek a szövegek -

kínai mesék, Blake, Hölderlin, Kafka... - az
előadásokba?
 Én tanú voltam, barát. Nem álltam ott egy

jegyzetfüzettel, és nem kérdezgettem, „honnan
vettétek ezt vagy azt". Számomra természetes
volt, amit ők alkottak, nekem a mai művészet és
az ősi mágikus megnyilvánulások összefüggő

„Nem kell a párbajozókat összekapcsolni."
Halász Péter és Bálint István az Andy
Warholban

dolgok. Persze ezzel nem vagyok egyedül, ha-
nem nagy művészek is így gondolkodtak, Male-
vics vagy Mondrian, Vajda Lajos művészetében
is jelen van ez az összefüggés.

Ugyanakkor - ami engem illet - mindenevő
voltam. Volt nálunk egy nagyon kemény avant-
gárd vonulat, amit Kassák Lajos képviselt: csak a
racionalitásra, a tudati szférára apellált. Hozzám
ez is nagyon közel állt. Érzelmileg, barátilag vi-
szont Halászékhoz kötődtem, éppen világuk bo-
nyolultsága miatt. A Halász-színház hatalmas,
felszabadító távlatokat nyitott meg. - Ami a hi-
vatalos hozzáállást illeti, nyilván különösen inge-
relte a hatalmat, hogy Péter épített saját zsidó
voltára is.



- Feltételezem, hogy ez az eredet az egész
társulat munkáját meghatározta, mert ez a vál-
lalás társadalmi szorongattatásukban az
önkifejezés lehetősége volt - de inkább érzel-
mileg.

- Úgy gondolom, igen, Péter persze már
image-ében is a zsidó determináltságot hordoz-
ta, de Bálint Pisti is, aki a szövegek nagy részét ír-
ta vagy összeállította, a profán és a bibliai szél-
sőségeket egyesítette.

A kulcs, a sugárzó személyiség Halász Péter
volt. Ha ő megjelent, és tett egy mozdulatot,
annak súlya, energiája alól senki nem vonhatta
ki magát. Egyik remek játéka az egyszemélyes
Bábszínháza volt.

Breznyik Péter is központi alak, a többértel-
műség képviselője. Ő a szakadt katona, aki a
rongyot a bokájára tekeri, fölolvas egy szovjet
regényből, és közben Trockij-szemüveggel

sztepptáncot jár, de ő az, akiben mindig megvolt
a férfi-nő kettősség, az egymásba alakulás, az
azonosságváltás adottsága, mint a magáról írt
darabban, a Breznyik meg egy asszony tegnap a
ravatalon vagy a King-Kong című előadásokban.
A metamorfózisokat önkimerítő módon élte át.

Nehéz meghatározni, milyen elemekből épül-
tek föl az előadások. Voltak alapstruktúrák, de
ezeket erősen befolyásolták a szereplők szemé-
lyisége és a spontán feltételek, melyeket a
változó helyszínek és a részt vevő közönség
határozott meg. A szereplők személyisége
gátak nél-kül, szabadon lépett bele a
struktúrába. Ez volt a színházuk csodája:
minden mindig teljesen aktuálisan és ad hoc
módon játszódott le. Ez vonzotta oda azokat az
embereket, akiket megfosztottak már a
valóságos élményektől, mert mindig
másodlagos, megszűrt élményekben volt részük.

 Az a gyanúm, Halászéknak „semmi nem
volt szent".
 Szerintem igenis voltak számukra szent

dolgok, de ezeket kaján, kételkedő és cinikus vi-
gyorba csomagolták. Halász Péter mosolyának
van egy ilyen elképesztő többértelműsége.
Szent volt számukra az, hogy meg kell magunkat
szabadítani, „ki kell pakolni" a dolgokat. Le kell
bontani a konvenciókat, a közhelyeket. Soha
nem gondolkodtak fehér vagy fekete, igen vagy
nem kategóriákban. Náluk az ambivalencia volt
alapkategória. Ezért meghatározó művészetük-
ben az alakváltozás, az állandó megújulás. El-
mondok egy konkrét esetet, ami egyébként utol-
só együttműködésünkhöz kapcsolódik, amikor is
a Don Juan-filmet csinálták Nagymaroson.
Kibéreltek egy csodálatos, romantikus, tornyos
házat, a Duna-partra nyíló kerttel. 1975-öt írtunk,
és jött a nagy árvíz. Ettől kezdve a Don Juan



„Amikor elindultunk, büszkék voltunk egy-
másra." Álomország ég, 1985

„Showt kell csinálni, nem színházat". Disznó,
gyerek, tűz!

- A művész öntörvényű személyiség, mindig
megtalálja belülről determinált válaszát. Ez rájuk is
vonatkozik. Akkor is így gondolom, ha Halász
Péter legutóbbi vendégszereplése el-
bizonytalanított. A kukucskálószínház nem fel-
tétlenül járható út. De biztos vagyok abban, hogy
Bálint Pistiék is, Halászék is olyan tartalékokkal
rendelkeznek, amelyekből megszületnek majd az
adekvát kifejezési formák.

 Nem akadályozza ezt az a tény, hogy a
Squat társulata immár kettészakadva dol-
gozik?
 Ezt a szakadást külső körülmények

kényszerítették ki. Olyan katasztrofális anyagi
helyzetbe kerültek, hogy az már tönkreteszi az
emberi kapcsolatokat is. Nagylelkűek voltak,
mindenkit befogadtak, és közben ők maguk el-
szegényedtek. Márpedig az anyagiak még a
kétszemélyes kapcsolatokat is tönkre tudják
tenni, nemhogy az olyan bonyolult konglome-
rátumot, mint az ő személyes kapcsolatokra
épülő színházukat.
 Mindkét társulat kukucskálószínpadon

játszik. Nem lehetséges, hogy ez a szín-pad
most ideiglenes kapaszkodó egy kiürült,
bizonytalan állapotban?
 Nem tudom ezt megítélni. Nem akarok

erről beszélni, mert azén véleményem ugyan-
olyan átmeneti lenne, amilyen átmeneti most az
ő helyzetük is.

„Minden este agyonlövöm apámat". Andy Warhol
utolsó szerelme, 1978 (65-66. o.)

„Ez teljes szakítás minden korábbi munkával".

Disznó, gyerek, tűz! (66-67.o.)

„Ártatlan, Buddha-mosolyú, hatalmas baba".
Halott úr és Szabad asszony, 1981 (67. o.)

alapvetően új adalékanyagot kapott. Egy pillanat
alatt új lehetőségek születtek, például a sír meg-
telt vízzel; a szereplők viszonyait is megváltoz-
tatta a zsombékos talaj, amin találkozniuk kellett.
Tehát nem az volt a reakciójuk, hogy „jaj, most
mit kezdjünk a vízzel?", hanem az új helyzetből
egy új koncepciót tudtak pillanatok alatt kiötleni.
Ez a film volt egyébként távozásuk előtti utolsó
nagy vállalkozásuk, súlyos és végzetes dráma
volt.
 Hagyományos módon dolgozó filmes

vagy színházi ember azt mondta volna, várjuk
meg, amíg lemegy az árvíz, és akkor elkezdjük
a forgatást. Saját konvencióiba zárva
megbénult volna az új helyzetben. A láncok
leszakítása szabadulás a konvencióktól?
 Másról, többről van itt szó. Ők nem a

negációból indultak ki. Egy saját magukból
kiinduló forrásból táplálkoztak. A polgári
színházat ők nem tagadták - egyszerűen nem
volt hozzá közük. Ahogy sokunk számára
kiábrándító volt. Az első ilyen negatív élmény
engem még iskolás koromban ért. Elmentem, azt
hiszem, a Nemzeti-be, ahol az általam már
olvasott Hamletet játszották. Úgy jöttem ki, mint
akit fejbe vertek, attól kezdve jó ideig semmit
nem értettem a Hamletből.

Halászék mindig valami elementáris dologból
indultak ki. Vegyük a Három nővért: ez például
polgári színházi szöveg volt, csak éppen átemel-
ték abba a közegbe, amiben mi éltünk - állandó
vágyakozás valami iránt, amit nem tudunk elérni.
A császár üzenete ugyanezt jelenti. Nem vélet-
len, hogy náluk is, Najmányiéknál is állandóan
előjött ez a Kafka-szöveg.

- A Don Juan az utolsó nyár. Törvénysze-
rű volta távozásuk?
 Menniük kellett. A Kádár nevéhez fűződő

látszattoleranciában eltűrtek egyet s mást.
Halászékat nem tűrték el. 1975 volt a határkő,
akkor sokan elmentek. Hiányuk óriási űrt
támasztott. Az avantgárdot már csak Erdély
Miklós képvisel-te, ő maradt, mert mindent
kibírt. Bele is halt.
 Halászéknak menniük kellett, pedig

nem is politizáltak.
 Nem ők politizáltak - velük politizáltak.
 Létezésük, működésük nem egy bizo-

nyos rend elutasítását jelentette, vagyis ők -
egyáltalán a művészek - ma is, holnap is
„ellenzékben" lesznek.








