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Szeptember-októberben, hat héten át a
magyar közönség számára szokatlan
eseménysorozatnak adott otthont a Kamra:
Hatalom, Pénz, Hírnév, Szépség, Szeretet
címen „Halász Péter színháza" volt látható, ami
adott esetben annyit jelentett, hogy a
Népszabadság - egyébként a vállalkozás
szponzora - mára délutáni órákban eljuttatta a
Halász Péter vezette író-színész-zeneszerző
stábhoz másnapi számát, s annak valamelyik
írása ihlette a résztvevőket - mire is? Termé-
szetesen nem szokványos adaptációra, hanem
laza asszociációkkal épülő, a rögtönzésnek is
tág teret nyújtó happeningféleségre.

Mivel tehát a produkció estéről estére alapve-
tően más volt, merőben helytelen volna hagyo-
mányos módon, egyetlen írásban reflektálni rá;
másfelől nem tölthettünk meg egyetlen lapszá-
mot huszonvalahány este kritikájával sem. Így
aztán kettős megoldást választottunk: munka-
társaink a sorozat első felének hét produkcióját
látták (közülük kettőt ketten is); ezek a különböző
szerzőktől származó, különböző hangvételű, kü-
lönböző aspektusból vizsgálódó írások remélhe-
tően az előadások sokrétűségét is tükrözik és ér-
telmezik. Másfelől következő számunkban, a so-
rozat lezárultával, összefoglaló jellegű írásban
térünk majd vissza a vállalkozásnak mint egész-
nek méltatására.

Szeptember 12.
Levendel László halálára

A mulandóság demonstrációja, tudatosítása -
önnön léte által is - Halász Péterék színháza a
Kamrában, ez a minden alkalommal egyetlen
(f)ellobanása ötletnek, inspirációnak, tehetség-
nek. 1994. szeptember 12-én különösen az.

Az egyszeri és megismételhetetlen produkció
(mert a pillanathoz kötődő, és mert nem is akarja
megismételni senki, de ha akarná sem tudná, hi-
szen maga a színházi pillanat nem ismételhető,
nem kopírozható egy az egyben soha, még ha
látszólag estéről estére fegyelmezetten válto-
zatlan is, mert holnap-holnapután nem mi va-
gyunk ott a nézőtéren az éppen adott lélekálla-
pottal, a születő atmoszférát magunk is megha-
tározandó, hanem mások, s talán a színész fejé-
ben is más fordul meg színrelépés előtt, mint
előző nap), a produkció tárgya tehát ezen az es-
tén a halál (a sorozat kezdeteként a vég, különös
többletjelentést adva az előadásnak). Műfaja,
módszere, eredménye (a hatás értelmében) pe-
dig az asszociáció.

A kiindulópont a Levendel László orvospro-
fesszortól, tüdőgyógyásztól, alkoholba mene-
kültek istápolójától búcsúzó nekrológ s egy má-
sik halálesetről, a hajléktalan K. Gyula haláláról
szóló tudósítás. A szomszédos oldalakon meg-

jelent írások között legfeljebb a lapszerkesztői
agy s a színházcsináló keres összefüggést. És
talál. Előbbi az elhelyezéssel juttathatja ezt kife-
jezésre (az olvasó által nem szükségszerűen ér-
telmezett üzenetként), utóbbi a néző által nyil-
vánvalóan értelmezni próbált előadással, amely
azonban nem színpadi publicisztika. nem az új-
ságcikkek dramatizált változata, hanem azok
inspirálta alkalomteremtés az együtt gondolko-
dásra, együtt érzésre (igen, így, különírva), vagy
még pontosabban: az egyszerre gondolkodásra,
egyszerre érzésre halálról és a hozzá tartozó
életről. Nem együtt, valóban inkább egyszerre,
hiszen ebben a színházi közösségben, a nézőté-
ren a lehetőségek adottak a gondolkodásra, a
késztetés, nem az irály. Az asszociációk közege
meghatározott; benne a két konkrét élet-halál
eset sok más élet és halál - többek közt a sajá-
tunk - értelmével-értelmetlenségével hozható
összefüggésbe. A dokumentumelemekből (tele-
fonbeszélgetés bejátszása a súlyos beteg Jaki-
val, Jakovits Józseffel), irodalmi szövegekből
(Buddha) és „spontán" dialógusokból épülő
színpadi játéknak a struktúrája van megkompo-
nálva, nem a hatása (ennyi próbaidővel nem is
igen lehetne). Utóbbi úgy működik inkább, mint a
lassan ölő méreg. Beeszi magát a tudatba és
késleltetve hat. (Az előadás óta Jaki is elment,
halálával tovább mélyítve, súlyosbítva az utóha-
tást. Úgy tűnik, ezt a sorozatot valóban az élet is
rendezi.)

Katarzisra nincs esély. Az itt és most primér
élménye, az egyszeriség és megismételhetet-

Levendel László halálára (Szirtes Ági, Lukáts
Andor és Szacsvay László)

lenség várakozással teli izgalma-feszültsége-
kockázata (mert legyen bár mégoly megrendítő a
téma, azért ez mégis csak játék, nagy kihívás)
szinte a tudatalattiba szorítja feldolgozandó él-
ményanyagként a színpadi történést, erős - igen
jó - zenei effektusokkal és egyéb strukturális fo-
gódzókkal a hangulatnak engedve át a terepet.

Ebből Halász Péter szuggesztív egyénisége -
ezen az estén árnyként-hangként maga is részt
vett a produkcióban - és a Katona József
Színház hosszú, tétlen, ám intenzív színpadi je-
lenlétre kárhoztatott színészei (Lukáts Andor,
Szacsvay László, Kaszás Gergő, Tóth József,
Huszárik Kata, Tímár Andor) által megteremtett
különös hangulatból villannak elő a tudatosítan-
dó mozzanatok. Az előadásba becsempészett
korábbi újsághír múzeumigazgatójának és csa-
ládjának egykedvűen vacsorázó karéja a csukló-
kon fityegő dögcédulákkal (?), leltári számokkal
(?), mintha csak múzeumból hazamentett (biz-
tonságosabb megőrzésre eltulajdonított?) lele-
tek volnának maguk is, potenciális maradványok
egy potenciális jövő szemszögéből. Vagy mintha
átutazóban volnának, amolyan poggyászként --
rajta a végcélt pontosan jelölő azonosítási cé-
dulával - a születés előtti s a halál utáni nemlét
között (amihez még útlevél sem szükségeltetik).
A kétoldalt körülült, vívópástra emlékeztető
(küzdés az élet) játéktér, Halász árnyalakja vagy
az „előjáték", a folyamatosan vakarózó hölgyek
(Szirtes Ági és Söptei Andrea) villámtréfaízű ru-
hacseréinek az előadás struktúráját előlegező
megkomponáltsága s a vakarózás mint vissza-
térő motívum (a hajléktalan, animális lénnyé lett
K. Gyula is minduntalan vakarózik) - mindez
együtt teremt tág teret, hogy az adott konkrét ha-
láleseteken túl (s az esetleges személyes érin-



 NAPRÓL NAPRA HALÁSZ 

tettségtől függetlenül) a halálainkhoz - meg ami

köztük van - való viszonyunkról merengjünk. De

éppen mert átvitt értelemben, gondolatilag,

asszociatíve rendkívül tág a tér - nem úgy fizikai-

lag -, az odaadó, a szövegek terjedelmét s a szí-

ni statikusságot toleráló, a színház mibenlétéről

újra és újra gondolkodni hajlandó befogadói atti-

tűd mellett mindvégig ott a másik, az örökös gyanú,

a kétely, a résen lét (különösen, ha bárminek

megmagyarázására, megokolására kiképzett

bölcsészről van szó, aki eme készsége negatívu-

maival is tisztában van): a halálával mondhatatlan

űrt hagyó alkotó ember és a távozásával hiányt

nem keltő, mert senkihez sem tartozó névtelen

pusztulásának két végletes, lezártságában

beteljesült életlehetőségnek az egymásra vonat-

koztatása színpadi megjelenésében több-e köz-

helynél; hogy nem vagyunk-e átverve, nincs-e

valami blöff a dologban. Fentieket végiggondolva

e sorok írója úgy hiszi: nincs. Ha mégis - ez az ő

kockázata.
Szűcs Katalin

Szeptember 13. Széchenyi-kabaré

Szárnyaival kicsit kétségbeesetten verdeső bájos

galamb (Söptei Andrea) száll a Széchenyi-szobor

(Hollósi Frigyes) tövébe. Fojtott hangon, szapora

szóval panaszkodik és kérleli a szobrot, a kedves

Széchenyi bácsit, merthogy ő bekakil, bizony,

nem bírja már tovább, mit tegyen, ez az élet

rendje, neki most már muszáj, nem

tudjavisszatartani, járnak a szárnyai, be nem áll a

csőre, válasz nincs, de lassan már mindegy, ő

bizony, már bekakilt, ahogy azt egy rendes

galambtól el is várhatjuk, csak akkor szólal meg a

szobor: mi-ért nem a Kossuthra?

Ez a farce-jelenet a Kamrában Halász Péter

and Co. által galambszarrá sűríti azt az évszá-

zadnál is hosszabban tartó, jellegzetesen ma-

gyar-stupid vitát, mely abban kívánna dönteni,

hogy ki volta nagyobb, a jelesebb, az igazabb, a

bölcsebb, a progresszívebb, a hagyományozóbb,

a magyarabb: Kossuth Lajos avagy Széchenyi

István. Volt ennek a vitának már tudós

megközelítése, születtek darabok és regények

belőle, kapott már népies és urbánus felhangot,

taglalták történészek és politikusok. Ma este csak

annyi történt, hogy megjelent egy hír a Nép-

szabadságban, miszerint újabb szobrot kapott

Széchenyi a Krisztinavárosban. Ez már elég ah-

hoz, hogy kiröhögjük népnemzeti, kisajátító ma-

Két jelenet a Levendel László halálára című
előadásból (Koncz Zsuzsa Felvételei)
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gyarkodásunkat, az álproblémáinkat, a végig so-
ha nem gondolt liberális nemzettudatunkat egy-
szerre.

Szól a Radetzky-mars, vonulnak rá történelmi
szereplők, ki decens bohémsággal, ki merev
arisztokratizmussal, ki agyament politikusi mo-
sollyal. Vonulnak körbe a szereplők, kinéznek
ránk, sarkosan fordulnak, masíroznak tovább,
tartás az aztán van, ha kell, mi végigmasírozunk
az egész történelmen, még jobb, ha rajtunk me-
netelnek, mi akkor tudunk igazán jókat vitatkozni.
Persze magas szinten. Újabb farce, felolvasó-
színpad (Szacsvay László): hogy Széchenyi
bóbiskol a karszékben, arra jön Kossuth, meg-
botlik, átesik, kiesik, Széchenyi feljajdul, az iste-
nit, Kossuth tápászkodik, följajdul és épp a Szé-
chenyi, Széchenyi lép, átesik a tápászkodó Kos-
suthon, az istenit, jaj, tápász, és pont a Kossuth,
jaj, tápász, esés, Széchenyi, Kossuth, Széche-
nyi, Kossuth és így tovább... mind a mai napig,
amíg meg nem haltak, amíg meg nem halunk,
amíg elég ostobák vagyunk. Amíg mindig min-
denki szembeállítható a másikkal, magyarok va-
gyunk, tartsunk szót, én vagyok a legnagyobb
magyar, tőlem tudjátok.

Dalnok jő (Cseh Tamás), bárdként szól a halni
készülőhöz, beszélné le az öngyilokról a jó Szé-
chenyit, de bizony nem lehet, mert az már meg-
tette a magáét, különben is a hiánya legnagyobb
(magyar), jönnek a bohócok, az erőművészek
(Lukáts Andor a legerősebb), izzadságszag, tö-
rülközők, dobpergés, zene, kunsztok, áll a gúla,
taps, Lukáts el, hová mész, Lukáts?, szólnak
utána, s rá a válasz: a Széchenyibe... és újra a
csoport, újra gúla, hová mész, Széchenyi?... a
Lukácsba..., és persze harmadszor is, dobper-
gés, mutatvány, hová mész, Andor?... zuha-
nyozni... Aztán szobrot avatnak, akárcsak a
színházi este alapjául szolgáló újsághírben, má-
gyár alig beszélni honfi avatni szobor felfele, ér-
tékelni előd nagysága, mágyársága, pápírról ol-
vasni betűzött szöveg, mert lenni mágyár, ent-
schuldigung...

A kis színpad cirkuszi négyszögében egy-
mást váltja Széchenyi, Kossuth és az utókor,
csak éppen Pierrot-nak, Dummer Augustnak
vagy Istállómester bácsinak öltözve. A keserű
bohóctréfák napi rögtönzések; csak a tapasz-
talat évtizedes mögöttük. Új helyiértéket kap-
nak más előadásokból kölcsönzött helyzetek
(mint például Cseh Tamás dramatikus funkciót
nyerő dala vagy az egykori kaposvári kabaréból
átemelt gúlacsoport), a színészek civil képe rá-
kopírozódik a pillanatonként vállalt figurák fizi-
miskájára. Kánkán felesel a Radetzky-marssal,
Kossuth-hagyomány a Széchenyi-örökséggel,
tegnapi butaság a mai ostobasággal. Bohóctré-
fák a legnagyobb magyarról. Meg a második
legnagyobbról. Vagy a két legnagyobbról. Vagy

Széchenyi-kabaré (Söptei Andrea és Hollósi
Frigyes

a legmagyar nagyobbról. Vagy a két legmagyar.
Vagy a tizenötmillió leg. Lélekben, szoborban
és gúlában.

Galambszarban. És míg a kis gerle halkan be-
kakil, a közönség boldog öntudatlansággal ha-

hotázik az improvizációk pontos rendjén, a meg-
hökkentő következetességen, a gondolattá ne-
mesülő helyzetforgácsokon, talán észre sem
veszi, hogy ő az, aki halkan belelépett. Nem
Kossuth, nem Széchenyi. Mert a szobrokat is ő

állítja. A galambnak a hasmars, neki a Radetzky.
Ez így gömbölű.

Bányai Gábor
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Szeptember 15.
Nó-színház a Palócföldön

Ja, értem, bólogattam két nappal előbb, amikor
éppen Széchenyit választották főszereplőnek.
Jópofa kis etűdök egymás után, egykori tábortü-
zek, szalagavatók, klubdélutánok marháskodá-
sai rémlenek, ám itt a nótafákat, mókamestere-

ket, kultúrfelelősöket Halász Péternek, Lukáts
Andornak, Söptei Andreának, Takátsy Péternek,
Szacsvay Lászlónak, Szirtes Áginak, Huszárik
Katának... hívják. Nem a nevük szebb - a tehet-
ségük jelentékenyebb.

Most nézem a Paszkál, alias Sanyi remetéről
készült riport dramatizált változatát, és persze
nem értem. Hát mégsem etűdök?! Halász meg
vigyorog valahol („Persze hogy nem érted,
apukám, hisz már az »értéssel« ülsz be, aztán
csak

Nó-színház a Palóc földön (Huszárik Kata és
Szabó Győző)

lesel, akár az életben"), sőt, be is caplat a képbe
(állítólag azért, mert valaki véletlenül zsebre rakta
a holnapi híreket - én meg azt gyanítom, nem bír
meglenni a takarásban, de mára elfelejtett
szerepet osztani magának).

Az értésből a nem értésbe, a csodálkozásba,
majd a kérdezésbe csúszom át, „hogy is van
ez?", „miről is van szó?" - és Halász már elérte,
amit akart. „Végül is mi a színház?" - kérdezem
vele együtt. Ezen és hasonló alapkérdéseken rá-
gódom - van rá mód, a történet lassú lebonyolí-
tása közben néha kimondatlan unalom üli meg a
termet. Ez az egészben az őrület! Tudom, hogy
ez csak durva vázlat, könnyű kis darab, egy sem-
mi, egy blöff, és közben azt látom, ami a magyar
színpadról teljességgel hiányzik: a színészi je-
lenlét természetességét, a befelé figyelés kon-
centráltságát (Lukáts máskor mindig főszereplő,
így aztán mindig beszél, így aztán észre sem
vesszük, milyen erős a csendje, milyen alázatos
és fegyelmezett a tekintete), a színész és a néző
oldott, állandó kommunikációját (Vajdainak nem
jó az öngyújtója - direkt, de nem baj -, és elő-
ször sajnálom, hogy nem dohányzom, azaz én, a
nyuszi néző, aki retteg, hogy megszólítják, sze-
retnék neki tüzet adni, ad más, igaz, sajnos be-
avatott).

Ha tehát közben unatkoznék, magamat okol-
hatnám, miért nem jut különb dolog eszembe. De
eszembe jut, mégpedig a kulcslyuk. Erre épül ez
a remetés este. Mi nézők egymással szemben -
ezt tudjuk, látni nem látjuk, mert a színpadot ket-
tészeli egy függöny. Annak közepén egy rés, ez
maga a kulcslyuk. Erről van szó. Van egy falu,
annak lakói, köztük a mackónadrágos remete,
és meglátogatja őket két idegen, a fotós és az
újságíró. Utóbbiak bekukkantanak az előbbiek-
hez. Az első részben az idegeneket látom és a
rést. A másodikban a falusiakat és a résen bené-
ző-bekérdező riportert. Amúgy ugyanaz történik
mindkétszer. Csak hát nem ugyanazt látom, hal-
lom. Nem mindegy, melyik oldalra állok-ülök-
raknak. Mert középen csak a kulcslyuk van. Na
meg a fal.

Bérczes László

Szeptember 19.
Osztály, vigyázz!

Emlékszem, igen, két évtizede már, hogy először
voltam Halász-színházon. Talán Marietta vitt el?
Egy hosszú asztalnál ültek és ettek. Meg dumál-
tak. Ez volt a jófejség akkor. Valami Warhol nevű
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ember rájött - talán tévénézés közben -, hogy a
világot elég csak úgy magában nézni ahhoz,
hogy élvezzük. Egy Campbell-konzervdoboz
egy az egyben - a művészet csúcsa. A fotórea-
lizmus volta menő, Méhes László fürdőzői jelké-
pezték a kései kádárizmus langyos tespedését,
vagy mi. Nála tanultam rajzolni, de mindegy.

Halászék meg dumáltak egy az egyben, ami
eszükbe jutott. Hogy kérsz egy cigit. Aha. Én is.
Oké. Kösz. Ilyeneket. Emlékszem, a Xantusszal
mi is csináltunk egy ilyen fotórealista színházat,
azt hiszem, az is Warhol-Halász közös módsze-
rével, magnós spontán dumák kívülről megtanu-
lásával készült. Lett is egy film akkoriban a Xan-
tus-féle társaságról meg Halászékról, nem azért
mondom. Aztán elmentem dolgozni egy szín-
házba..., de egy év múlva kirúgtak, mert
meghívtam valami korabeli ellenzékit,
hivatalosan mint dramaturg. És így '81 óta, majd'
tizenöt éve munkanélküli vagyok...

Na most a Halász-színház napi újsághírek
alapján készül (becsszó, ebben a percben csen-
gett a telefon, Halász kereste nálam Mariettát),
és az én számomra a szerkesztő által kijelölt hír
aznap éppen az volt - kiragasztva az előcsar-
nokban -, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében nő harmincvalahányezerrel a munkanél-
küliség. Látunk egy negyvenes, bajuszos tanárt
(Szacsvay László), aki terített asztalnál várja ott-
hon a diákjait, az egyiktől állást szeretne kérni.
De nem jönnek. Vágás, fény, most egy vendéglő-
ben vagyunk, Lukáts Andor elegáns feketében
vendéglős, egy lány perdül be, osztálytalálkozót
rendeltek, igen, az a tréfa a tanár úrnak ott van
előkészítve, fenn... Jön Szirtes Ági, kacarász-
nak, jön egy srác meg egy másik katonaruhában,
ő repülőtiszt, Melbourne-ből jön, a harmadik srác
a Goetheanum vezetője (tőle kér majd állást a ta-
nár úr, aki esernyőt nyit, mert ismeri a tréfát, hogy
madzaggal vizesüveget akasztottak az ajtó fölé),
beszélgetnek erről-arról, minden perc fel van
építve, a Tóth Jocó alkoholista, az egyetlen mun-
kanélküli, beleszeret a mellette ülő vörös hajú
csajba - aki mellesleg pont olyan, mint az a lány,
akibe az igazi Tóth Jocó tizenöt éve bele volt es-
ve, de mindegy -, mindenkivel veszekszik, ez
egy típus, tudjuk... Aztán megjön Vajdai Vili Mi-
kulás-ruhában, de a pincér - akit Józsinak és
Lajosnak szólítanak, mire bemutatkozik, hogy
Ferenc - kipenderíti... De végül bejöhet. Balogh
Mari nagyot fúj minden érkezéskor a trombitájá-
ba, egy néző mögöttem: „A zenész csaj a leg-
jobb" -, és elmesél egy sztorit, hogy vágtak át a
haverjával egy pincért, mondván, „tud enni adni a
pénzünkért?", s persze adott, de nem tudta,
hogy csak két forint volt náluk... hahaha. Aztán a
munkáról beszélnek, kiderül, hogy a „munka
büntetés", már Ádámnak is az volt... és hogy a
japánok, az egy más vallás. Aztán megtudjuk,
hogy egy osztálytársuk beteg, most műtik, sőt te-

lefonál, nem sikerült a műtét, Kaszás Gergő hősi-
esen fölajánlja, hogy majd összedobnak pénzt,
de egyikük otthon hagyta a tárcáját, másikuk
csak a sapkáját adja, kiderül, senkinél sincs
pénz. Erre feláll a középső srác és bevallja, hogy
a Goetheanumot csak kitalálta. Gergő meg a re-
pülőt, itt a játékrepülője... és így tovább, Szirtes
Áginak sincs masszázsszalonja, mindenki mun-
kanélküli. Lukáts dülöngél, lila lesz, a többiek rö-
högése közben szívrohamot kap és elvágódik.
Kiderül, hogy az „osztály" így járja a várost, már
térképpel tervezik is a következő napi fellépést.
Dupla poén, hisz csak ma látható ez a játék, de
ha mégis megbeszéltnek tűnne itt-ott a beszél-
getés, hát ezért. Élvezetesen épült fel, mint egy
Kornis-elbeszélés vagy Eörsi-novella, minden-
nek helye van, a poénok ülnek, az egész tanulsá-
gos, Halász megadja a Halásznak, ami a Halá-
szé, de a belvárosi színházi közönségnek kell a
Molnár Ferenc-i beütés, a színház a színházban,
minden klappol, jó érzés tölt el.

Mondjuk, a valóságból egy adag még hiá-
nyozhatott a rendezőnek, mert a végén, egy vá-
gás után bejön személyesen Halász, kopaszon
ugye, az asszisztens Valyuch Annamáriával és
annak négyévesforma kisgyerekével, s arról be-
szélgetnek, hogy a gyerek „semmi nem akar len-
ni", ha nagy lesz, Annamária nem is tudja, mit
mondjon, mi lenne, vele, ha holnap kiraknák a
színházból, ezt el sem tudja képzelni. Szegény
gyerek alól kifordul a szék, a közönség azt hiszi,

ez is szám, röhög, a kicsi megalázottan bömböl,
egy igazi „happening", történés.

Ez a színház a valóság egy az egyben való át-
élésére szólít fel. Én mint kritikus is csak azt
mondhatom, ami van: tizenöt év után, a kirúgá-
som óta először vagyok állásban, mert jön a gye-
rek - kongresszust szervezek, a nagy kultúrcég
elnökének négy nyelven levelezek, tolmácso-
lok... igen, és felhívtam Halász másik asszisz-
tensét. Veress Pankát, hogy tudom előre, hogy
az általam szervezett kongresszus bekerül a
másnapi Népszabadságba, és mi lenne, ha én
mint valahai színész valahogy eljátszanám a sa-
ját kultúrkongresszusunkat... Mint újságíró meg-
interjúvolhatnám saját magam, abból az alka-
lomból, hogy Halász-kritikusból Halász-szerep-
lővé avanzsáltam...

De hát ezek csak álmok, így, színház után.
Lehet, hogy Halász-munka nélkül maradok.
Vessek magamra, én tehetek róla.

Kozma Gy.Uri

Utóirat Kozma Gy.Urihoz

Levelet írok, amolyan egyidejű és összevont ol-
vasói levél-, szerkesztői megjegyzésfélét...

Szóval, kedves Gyuri, ott ültem én is a Kamrá-
ban ugyanezen az estén, és a végével kezdem:
amikor a Halász bejött. Bejött vele egy olyan
tényleg négyévesforma kisfiú meg az anyukája,
aki tényleg a Valyuch Annamária, és éppen gye-
reket vár. És ahogy ott helyezkedtek, a Halász
először fel akarta ültetni a kisfiút arra a ronda és

Jelenet az Osztály, vigyázz!-ból
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billegős fehér székre, aztán úgy dönthetett, hogy
a gyerek majd csak elboldogul maga is, hagyta.
Rosszul tette, a szék magas volt, a gyerek le-
esett, elkezdett sírni, a közönség csöppet sem
hitte, hogy ez „szám", nemis röhögött, legfeljebb
zavartan „belemosolygott". Aztán az anyja ölébe
vette a gyereket, megnyugtatta, de háta megbe-
szélt jelenet nem jött össze, természetesen, és
ezt mindenki látta. Feszengős kérdezősködés
volt arról, hogy mi szeretne lenni a kisfiú - ké-
sőbb hárman tanakodtunk, mi lehetett itt előre
megbeszélve, ketten úgy gondoltuk: „munkanél-
küli", a harmadik, aki tanár, „tanárt" mondott-, ő
persze „semmi" nem akart lenni, de ez nem „je-
lentéses" semmi volt, hanem „gyereksemmi", sí-
rás, este fél tíz, reflektor, sok ember... Ez törté-
nésnek tényleg történés, de ha Neked, Gyuri, ez
„igazi happening"... És Halász nem mondott erre
semmit, hanem még kettőt kérdezett az anyjától,
aztán hazamentünk. Ez volt.

Sejtem, hogy abban sem értünk egészen
egyet, ami korábban történt, de nem értem egé-
szen pontosan, hogy tetszett-é az Neked vagy
sem. Írásodból kiderül, hogy jól érezted Magad
azon az estén, miként én is írásod olvasása köz-
ben. Ott sem volt rémes egyébként, megint
kellemes volt a társaság, olyan, amiért odajárni
jó, mint amikor az Írók Színháza volt, olyan. Üd-
vözöllek, írjál nekünk többet.

Csáki Judit

Szeptember 20.
Megint elölről

Nekem kétszer volt jó egy órán belül. Ez lehet
sok, lehet normális, de lehet kevés is. Színház-
ban kevés.

Lámpaoltás előtt: a lakosság és a hivatalok.
Ez a napi hír címe. A cikkből a címet, a címből is
egyetlen szót, a lámpaoltást használták Halász
és a színészek ezen a napon. A szabadság dia-
dala. Újságcikkből egyetlen szót kiválasztani,
egy szóról pedig olyan messzire ugrani,
amennyire színésznek, rendezőnek a
tehetségéből, fantáziájából és energiájából futja.
Az előadás végül is szép, lírai bakugrások
eredményeként a sötétről, a sötétségről szól, és
minta többi est, a színészek és Halász
boldogságáról, ahogy halálmegvető röhögéssel
maguk mögött hagyják a konvencionális
színházat.

Nekem kétszer volt jó, nekik sokszor. Ez fi-
gyelmetlenség, tapasztalatlanság - és igazság-
talan is.

Szeretem őket, kedvükre teszek, csendben
vagyok, amikor akarják, nevetek, ha úgy szeret-
nék, teljes figyelmem az övék. Ők meg folyton el-
tévesztik a ritmust, felborítják az arányokat.

Örülhetek, hogy kétszer még ilyen körülmé-
nyek között is jó volt.

Jó volt, amikor Lukáts Andor reflektorhoz inté-
zett ódája után ránk kapcsolták a villanyokat. Jó
volt a tökéletes sötét, ahogy vadidegenekkel ül-
tem ott. Gondoltam, ez igen: energiafogyasztási
anomáliákból ilyen szédítő sebességgel beleve-
tődni lelki szakadékba. De hosszú volt és túl lágy,
ami utána jött. Cesare Pavese szövege a finom-
ságot finomkodással fokozta. Bár egyáltalán
nem volt jó nekem, a színészek szép hangja
mégis okozott némi örömet.

A szünet után reményeim újraéledtek, és nem
hiába. Tárgyak villantak elő a sötétből, egyre
gyorsabban ugyanazok, a színészek pedig egy
szóval, egy emlékkel asszociáltak néhány má-
sodperc alatt. Jó volt nekem ott, a jelentések, ne-
vek, emlékek sokfajta, relatív sűrűjében. De ez is
elromlott: hanyagul, lazán záródott az egész.
Aztán már csak tompán hallgattam Hamvas szö-
vegét a pincéről, a háborúról.

Csak kétszer volt jó nekem, de akkor nagyon.
Orsós László Jakab

Szeptember 22.
A fából faragott királyfi

Nem kellett október végéig várnunk rá, hogy Ha-
lászék magukból hírt csináljanak, hogy majd este
abból csinálhassanak előadást. Már most, a má-
sodik hét végén bekövetkezett. Egy nappal az-
után, hogy néhány író megmutatta egy másik
színházban: ők is tudnak újságcikkből „tíz perc"
alatt drámát írni, Halász kontrázott.

A dolog előzménye az volt, hogy Bozsik
Yvettetel és Fischer Ivánnal „koncerttermi
forradalomra" készültek (ez Halász
terminológiája): Bartók A fából faragott királyfát
akarták előadni Halász rendezésében. A
Zeneakadémia rektora azonban az intézmény
hagyományaira hivatkozva nem akarta
engedélyezni a vizuális előadás-módot,
mondván, a Zeneakadémia nem holmi orfeum.
Nyílt levelek váltották egymást a Magyar Hírlap
hasábjain; csütörtök délelőtt azonban még nem
lehetett tudni, hogy mi lesz.

Középütt fekete dobogó, előtte karmesteri emel-
vény, a színpadon, hátul egy-egy széken ül Bo-
zsik királylánya és Szabó Győző királyfija. Jobb
oldalon, egy hófehér széken kuporog Halász sö-
tétkék palástba burkolt tündér-manója. A dobo-
gót körbeülik az aznap munka nélkül maradt szí-
nészek, s míg Halász laza eleganciával meg-
osztja a nézőkkel a produkció előtörténetét, né-
hányan közülük szóvá is teszik az őket ért
„sérelmet": elvették aznapi játékukat. Idáig a
„műbalhé", ami egyébként nagyon jó hangulatot
teremt a színházban: végre történik valami, végre
össze lehet fogni a közös gonosz ellen (Id. a
Zeneakadémia vaskalapos rektora). Jól indul
tehát az este

ma is, oldott légkörű várakozása nézőtéren: va-
jon milyen lesz a balett zene nélkül, s mit csinál itt
akkor a Fischer Iván?

Erre hamar választ kapunk: „Zene van, csak a
felvétel Fischer interpretációjához képest nem
méltó erre a kifejezésre" - így Halász.

A kazetta megszólalása után a dolog hirtelen
komolyra fordul. Fischer karmesteri pálca helyett
szavakkal vezényli az előadást, erősen emlé-
keztetve a rádióbemondók narratív színpadi
kommentárjaira s Balázs Béla ironikus lábjegy-
zeteinek hangvételére. Ma este neki jutott az el-
idegenítés feladata.

Halász hajlott hátú, bölcs erdei manóként egy-
egy kézmozdulattal kelti életre és irányítja a két
főszereplőt, ma ő az igazi karmester. Erőteljes
pillanat, amikor a két szoborszerű figura meg-
mozdul. Bozsik királylányában még maradt vala-
mi Báthory Erzsébet egzaltált pillantásából, Sza-
bó Győző pedig tejfelesszájú szőke legényt áb-
rázol. Koreográfiájuk nagyon izgalmas: iszonyú
erő feszül a visszafogott, ismétlődő mozdulatok
mögött, mely később a bábuval való táncban
robban ki. Bozsik Yvette kisugárzása és forma-
művészete magával ragadó, de mielőtt túlságo-
san belefeledkeznénk, beszakad a dobogó, ami
Halász kezére játszik: újabb magánszámra ad
lehetőséget.

Finom tőrdöfést oszt a hagyományos
professzionistákra azzal is, hogy Szőcs Miklós
szobor-költeményét - melyet azért
reflektorfénybe állít - egy porszívócsövekből
összetákolt, fej nélküli bábuval helyettesíti, s
Bozsik Yvette ezzel lejt fantasztikus, ördögi
táncot.

Annyi bizonyos, hogy az előadás keletkezését
megelőző terv - olyan színpadi formát teremte-
ni, mely megfelelhet Bartók e kísérleti jellegű mű-
vének - nem vallott kudarcot.

Ezen az estén - Halász minden ellenkezése
ellenére - létrejött valami katarzisféle.

Galgóczi Krisztina *

Beszámolóm az önző élményvadászé. Ha már
hírekből kiindulva dolgozik Halász Péter színhá-
za, kénytelen vagyok a rossz hírnek is örvendez-
ni, föltéve, hogy ennek nyomán egészen rendkí-
vüli estével ajándékoznak meg. Ez történt. Imád-
nunk kell újsütetű demokráciánkat: temérdek jog
lakozik benne. A Fesztiválzenekart és karmeste-
rét senki sem korlátozza abban, hogy rákészül-
jön Bartók Béla dramatikus műveinek - enyhe
szcenirozású - koncertbemutatójára; a tetszetős
feladatot színpadmesterként Halász, kore-
ográfusként Bozsik Yvette lássa el. Telik a jog-
ból, hogy gyakorlatozzanak, hogy valamiféle
műhelyben barkácsolják a jelzésszerű díszletet. A
Zeneakadémia nagyterme, kedvencünk, ez a
sokat látott-hallott hangászhely miért ne viselné
el, hogy finoman deviáns estét rendezzenek
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benne? A zenetanoda rektorának ugyancsak
jogában áll vétót emelni, tilalmazni, a szcenikát,
táncot mint testidegen valamit rühelleni. Nekünk,
befogadóknak jogunkban áll a történtek miatt
döbbenettel elegy hahotát hallatni. A hírnek kö-
szönhetően Halász Péter áthozza a produkciót a
Kamrába (joga van hozzá), s bekövetkezhet va-
lami egyszeri (csoda?).

Színpad: leborítva tánchoz szükséges, feszí-
tett műszőnyeggel. Van egyszerű színpadkép:
stílromantikus háttérrel, két székkel, mozgatható
testű királyfiszoborral (feje: kiköpött a Halászé).
A színpad előterében megvilágított kis pulpitus,
rajta A fából faragott nagy koncertpéldánya. Ol-
dalvást hely a „Tündérnek". Szakmai nyelven
szólva: a jelzés minimuma, az illúziókeltés
esszenciája.

A két táncos (Bozsik Yvette és Szabó Győző)
már a helyén ül. Halász röviden ismerteti a tör-
ténteket. Bemutatja a faragott szobrot, amely
táncoltatásra alkalmatlan. Ezután fölkéri Fischer
Ivánt, hogy a kis pulpitusról vezényelné végig az
estet. A karmester beint. Magnetofonról meg-
szólal a Bartók-táncjáték zenéje (idegen felvé-
tel). Majd, ami sehol másutt soha nem történhet-
ne meg: Fischer Iván mint narrátor - az eredeti
dramaturgiai szinkronpontokon - ihletetten idézi,
szavalja, tolmácsolja Balázs Béla szöveg-
könyvét, szinopszisát. Így leszünk szem- és fül-
tanúi a szövevényes mirákulumnak. Sorolom: 1.
mintha beavatnának Bartók Béla „benső műhe-
lyébe"; 2. mintha bebizonyosodna, hogy Balázs
Béla szövege mennyire romlandó, korízléshez
kötött, gyakran modoros - különösen a ráépülő
programzene dinamikájához képest; 3. a szín-
házi programzene olyan erős, olyan kifejező,
festői, hogy szinte visszamenőleg „cáfolja" a haj-
dani, mindenkori koreográfusok, díszletezők
„becsvágyó ráköltéseit"; 4. Bozsik Yvette, Szabó
Győző, Halász Péter ironikus minimumszínháza -
pamflet és megvillanó drámai effektusok között
ingázva - mintha folyamatosan megjelenítené a
szakadékot, amely Bartók profán hangzásvilágát
elválasztja Balázs folklór ihlette psze-
udoszakralitásától. Ez a szentségtörés több mint
helyénvaló: megkerülhetetlen. Bartók Béla is
szembenézett vele, hiszen köztudott, hogy „va-
lami oknál fogva" - később - már nem szorgal-
mazta a balett színrevitelét, vagyis nem igazán
kedvelte e művét.

A Kamra-beli előadásba több baki csúszott: a
táncosok alatt egy ízben megroppant a deszka,
helyre kellett pofozni. Később kifutott a zene,
csend támadt - Fischer Iván (nyugalommal):
„Talán meg kellene fordítania kazettát!" - meg-
történt. Mindezt műfajszerűnek, igaznak és
bölcsnek éreztem. Ha többé-kevésbé hitetlenek,
kegyeletsértők vagyunk, viseljük el, hogy a cso-
datétel is akadozik.

Dániel Ferenc

Fegyveres erők (Szirtes Ági) (Szilágyi Lenke
felvételei)

Szeptember 23.
Budapest fürdőváros

A bravúr engem önmagában nem nagyon érde-
kel. A gyorsdrámaírók vagy drámagyorsírók
(drá-magyor-sírók) nem í r ó k - hajópofák, akkor
bohócok, a szó nemes értelmében, ha komolyak,
akkor nevetségesek. És fordítva: a szorgalom és
kitartás, a hosszútáv se erény önmagában: hogy
valami órák, hónapok vagy évek alatt jön létre.
szinte mindegy.

De azért elég nehéz egy nap alatt egy színházi
estet összehozni. És Halászék háló nélkül dol-
goznak (ez most véletlenül és vétlenül jött így
össze, ne is hagyjam elszaladni: halász háló
nélkül: az vagy csodaszerűen működik, vagy
csak pecázgatás lesz belőle), vagyis nem az a
föladat, hogy elteljék valahogy, vagy nem is
valahogy, hanem jól, szellemesen, kellemesen
az idő (köztünk szólva nem kis dolog), hanem
hogy színház jöjjön létre, azaz valami valóságos
keletkezzék a színpadon. Valóságot csinálni
bizony nem olyan egyszerű. Halász nem
direktor, nem színész, nem rendező, hanem
valóságcsináló, magyarul theatermacher.

Azon a pénteken, 23-án, nem tudott paran-
csolni a benne lévő színpadi szerzőnek (a benne
búvó Csehovnak), és - gondolom, az éjszaka

alatt - majdnem szabályos darabot írt övéinek.
Fontoskodva úgy mondanám: túl jót, olyat,
melyhez - tárgyszerűen, hi-hi - tényleg több idő
kell. Egy metróaluljárós-hollandtranszvesztita-
bíróságinemtudommi alapelemekből állt össze
(majdnem) egy új Budapest-, káosz- és apoka-
lipszis-történet.

Az is kitűnik, milyen kevés kell a színházhoz.
(Nem sok, hanem együttállás). És persze nagy
szamárság volna azt hinni, hogy őszinteség kell
hozzá. Inkább forma, élő forma, amelyben mű-
ködni tud az élő színész. Ahogy a színházak, a
színészek többsége sem élő, legjobb esetben
bravúros, tehetséges muzeális figurák. A muze-
ális művészet csak emlékeztet a művészetre,
mintházik, beszél, fecseg arról, hogy mi is lenne
itt, ha lenne itt valami, és nem csak a fecsegés,
arról, ami nincs.

Halász színházában a nincs nincs, a van van.
Például csupán; a tér egy részletéért vállal fe-
lelősséget. Sávokat láthatunk csak, fejet és lábat,
remélhetőleg egybetartoznak; nem tartoznak
egybe. És így tovább. Takarás és kukucskálás.

Megérkezik egy holland nő Budapestre, für-
dőváros, és körbenéz. Gyönyörű szép. Huszárik.
Tán férfi, de ez bagatell tétel. Tóth Jocó mindent
tud. Megváltozik a város. Lukáts Andor. Vajdai.

Szépen kitalálta ezt a sorozatot Halász Péter.
Radikálisan, vagyis elhanyagolható mértékben
megváltoztatta a várost. Hétfőn, fél kilenc tájt vé-
letlenül arra jártam; ha már, gondoltam, és beké-
redzkedtem. Aznap (akkor) épp nem történt
semmi a színpadon. Ez nem ellentmondás.

Esterházy Péter


