
z Egyetemi Színpad, mivel formailag
az egyetemi élet része (illetve a dol-
gok mai állása szerint csak volt), a
többségnek, aki valamilyen minő-
ségben ott működött, egy meghatá-
rozott életszakaszához, általában az
egyetemista évekhez kötődik. Így

aztán mindenkinek megvan a maga Egyetemi Szín-
pada, amely természetesen az igazi. Az enyém az
1962 és '67-'68 közötti. Hogy nemcsak szubjektíve
érzem az igazinak, hanem művelődéstörténetileg is
annak tartom, talán nem magánmitológia - törté-
nelmi okai vannak. A hatvanas évek elején kétfolyó-
irat, a Nagyvilág és a Valóság mellett az Egyetemi
Színpad volt a harmadik ismert fórum, ahol a ma-
gyar értelmiség kísérletet tett arra, hogy beérje saját
korát. Rögzíttessék itt tisztelettel és szeretettel an-
nak az embernek a neve, Petur Istváné, aki
óvatosság és kultúraszeretet között
egyensúlyozva a művészet majd' minden
területére kiterjedő egyetemi színpadi működést
valamennyin lényegessé tudta fejleszteni-
taktikázni, s akinek egyik legmesszebb ható
következményekkel járó ötlete volt az Universitas
Együttes létrehozása. E hatótávolságot alig-
hanem mindennél érzékletesebben jelképezi a tár-
sulat akkori jellegadó személyiségeinek névsora:
Ruszt József, Sólyom Katalin, Fodor Tamás, Ha-
lász Péter, Hetényi Pál, Jordán Tamás, Kelemen
József, Kristóf Tibor - egy kivétellel ma is ismert
nevek a színházi szakmában. S mindenképpen kö-
zéjük kell még sorolnom Vágó Pétert, már akkor is
- egyebek között - dramaturg kollégámat, ott tár-
samat, aki bizonyos értelemben egymaga megsze-
mélyesíti számomra az egész akkori Egyetemi
Színpadot.

Jellegadó személyiségeket mondtam, s ez
nem okvetlenül művészi kvalitást jelent. Jelenti
azonban egyrészt azt, hogy ők voltak a legerő-
sebb egyéniségek, akik rányomták személyisé-
gük bélyegét a társulatra, meghatározták annak
szellemi arcát, másrészt pedig azt, hogy csak-
ugyan társulatot, együttest alkottak, egyfajta
„egészleges" társulati szellemet formáltak ki és
képviseltek. Az 1962 és '68 közötti Universitas,
úgy vélem, mindenekelőtt két okból tudott a ma-
gyar színház történetének jelentős tényezőjévé
és akkor még nem is sejtett irányok előkészítőjévé
válni. Egyrészt abban a korszakban, amikor

az aczéli kultúr- és különös előszeretettel szín-
házpolitika elsődleges törekvése volt, hogy az
'56 után fellendülő magyar színház minden le-
gyen, csak semmilyen vonatkozásban ne idő-
szerű, az Universitas igyekezett lehetőségeihez
mérten aktuális lenni. Másrészt abban a kor-
szakban, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy

„A groteszk etűdsorozat a közömbösség miatt
lázadozott"

a magyar társulatok esetleges, szervetlen kép-
ződmények, az Universitas közös szellemiség
jegyében szerveződött, amely elég erős volt a
csak önérvényesítést keresőket is asszimilálni, s
Budapesten az 1982-ben létrejött új Katona Jó-
zsef Színház előtt először mutatta meg a társulati
létezés, az együttes átütő erejét. Ma, amikor a
színházi élet átalakulása mindenekelőtt ezt bom-
lasztja fel, különösen aktuális erre emlékezni.

Minden, mégoly alkalmi színházi társulás is is-
meri azt a jelenséget, hogy életének jellegadó
személyiségei nem feltétlenül azonosak legje-
lentősebb művészeivel. S itt nemcsak a színész-

büfé és -társalgó hangadóiról, a színházi élet fi-
guráiról van szó, hanem olyanokról, akik valódi
szellemi mozgatók, bár egyáltalán nem biztos,
hogy a színpadon is legreprezentatívabb szemé-
lyiségei az együttesnek. Halász Péter számomra
klasszikus példája volt ennek a típusnak. Kez-
dettől fogva egyik legfontosabb, nekem minden-
képpen a legizgalmasabb tagja volt az Universi-
tasnak, miközben a színpadon sokáig civilnek
láttam, különösen Sólyom Katalin, Fodor Tamás,
Kristóf Tibor erős sugárzása mellett. A Yermából
nem is tudom felidézni, Az égető sötétség apa-
szerepében éppen civil voltára emlékszem, s első
nagy szerepéről, A pereskedőkKendmegh bí-
rójáról is csupán valami egészen távoli, tagolatlan
összbenyomás él bennem, a Büntelenek, az
Oreszteia, az Imádság Zsuzsáért esetében pedig
csak az egykori „szórólapról" konstatálom, hogy
egyáltalán játszott bennük. Közben nagyon erős
és pontos emlékem van valódi civil lényéről.
Húszévesen az ő személyében találkoztam elő-
ször olyan emberrel, akinél tisztán érzékeltem,
hogy „titka van", akinél az, ami mintegy az előtér-
ben megjelenik belőle, csak kicsiny része annak,
ami a háttérben marad, sőt a háttérbe tágul, amit
azonban állandóan sejtet, amire folyvást utal.
Sokan szédítenek sejtelmes viselkedéssel, ami
mögött az égvilágon semmi sincsen, nála azon-
ban nyilvánvaló volt, s ezt mind a szóbeszéd,
mind az ő néhány elejtett szava megerősítette -
még számomra is, aki nem tartoztam a társasá-
gához, csak a külső körön helyezkedtem el -,
hogy élete sűrűbb és súlyosabb élményekkel ter-
hes, mint bárki másé a társulatban, s ő ezeket
magában mélyen és magas fokon dolgozta-dol-
gozza fel, vagyis mindegyikünknél többet tud az
életről, az emberről; a szakadékokról és a meg-
oldhatatlanságról. Halász azokból az időkből
leginkább úgy jelenik meg az emlékezetemben,
hogy - nem találok pontosabbat ennél az édes-
kés szónál - somolyog. Igen: hamiskásan, de
nem blöffölő sejtelmeskedéssel, hanem igen-is
sokat tudóan, alig feltűnően befelé mosolyog.
Egyfelől élet- (és halál-) tapasztalatai, prob-

„Radikalizálódó művészi útkeresés".
Testvérballada, 1970
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„A történelem kerekéből nem lehet hülyét csi-
nálni!" (16. o.)

lémalátása, még alaktalan-alakuló tehetsége,
másfelől színészi lénye között olyan nagy volt a
távolság, még annyira nem voltak meg az eszkö-
zei ahhoz, hogy az utóbbi közvetíthette volna az
előbbit, a megformálás a személyiség auráját,
hogy csak egyfajta csöndes okosság, az a bizo-
nyos sejtelmes mosoly s valami szélsőséges hu-
mor sejtette a mögöttes dimenziókat.

Első határozott művészi emlékem róla nem
színészi teljesítményéhez, hanem versmondá-
sához fűződik. Remélem, nem képzelődöm -
em ékemet semmi módon nem sikerült ellenőriz-
nem -, de mintha 1963-ban egy irodalmi esten
(talán a Bálint György-est vagy a Kiáltás című,
József Attila és Bartók műveiből összeállított le-
heteit) elmondta volna a Hazám-at. Soha olyan
kevéssé „versmondói" módon, olyan mélyről fa-
kadóan és közvetlenül, olyan lírai okossággal,
olyan személyes hitellel nem hallottam, vagy le-
galábbis: nem vélem hallani magamban ma sem
ezt a roppant nehéz s akkoriban ráadásul még el
is csépelt szonettciklust. A következő sűrűsödési
pont bizonytalanodó emlékezetemben már szí-
nészi alakítás, az 1964-es Szeget szeggelből
Hólyag, bolond nemes, első tényleges megoldá-
sa egy színészi feladatnak, egy figurának: az
öszszeakadó, hosszú, harisnyás lábak, a
tökéletes degeneráltság, hülyeség frenetikus
humora; mintha Halász először a humor
területén - máig egyik legsajátabb és
legvonzóbb elemében - találta volna meg azokat
a színészi-művészi esz-közöket, amelyek
lehetővé tették, hogy megoldja az élet
megoldhatatlanságának ábrázolását, megadja a
formátlan valóságnak és róla való tudásának a
művészi formát. Egy csapásra az Universitas
legmélyebb komikus színésze lett. Pontosabban:
egy pazar komikuspáros egyik tagja, Jordán
Tamással. Halász és Jordán a Karnyónéban mint
Lázár és Samu, Karnyóné boltoslegénye és fia,
majd A két veronai nemesben mint Dárdás,
Proteus bolondos szolgája és Fürge, Valentin
bolondos szolgája többet nyújtott egy-egy
szerep és színész ritka szerencsés összeta-
lálkozásánál; figuráik bensőleg összetartoztak,
és viszonylag elkülönültek a többitől, összjáté-
kuk nem csupán két remek színjátszó tökéletes
összeműködése volt, hanem új esztétikai minő-
ség, szinte már önálló színháztörténeti tény -
már-már Vajda és Koltai jó egy évtizeddel későb-
bi, nagyszerű kaposvári kettőséhez fogható,
ahogy az különösen a Godot-ban és az Erdőben
klasszikus alakot öltött. De A két veronai nemes
1967-ben bizonyos értelemben az Universitas
végét, illetve annak az Universitasnak a végét
jelentette - nem biztos, hogy a produkciók
színvonalát és jelentőségét, de mindenképpen a
korszak és a stílus zártságát tekintve. Nem
egye-

,,Mindenféle gyakorlatokat végeztünk."
Testvérballada, 1970

„Az egyik kezemet Péter, a másikat Koós Anna
fogta"

„Azokban a darabokban nem voltak hagyomá-
nyos szerepek"

nes vonalú ok--okozatisággal történt, ám nem is
jelentőség nélküli, véletlen egybeesés volt, hogy
Petur Istvánt kifúrta R. Z., s hogy a társulat, az
együttes belső egységének tökéletes kristály-
gömbje megpattant.

De ami annak az Universitasnak a végpontja
volt, az Halász számára valami újnak a kiinduló-
pontja lett. Nem az Universitas történetéről emlé-
kezem, hanem azt próbálom megfogalmazni,
hogy mit jelent nekem Halász Péter. Így hát nem
mesélem el az 1968 elején színháztörténeti for-
dulatot hozó produkció, A pokol nyolcadik köre
keletkezéstörténetét - több visszaemlékezés
olvasható róla a tavaly megjelent, Felütés című
könyvben. Ez a Grotowski színházának hatásá-
ra, felületesen nézve mintájára, mélyebben fel-
fogva azonban inkább felszabadító impulzusára
keletkezett produkció, mint az első radikális és
magas színvonalú kitörés a pszichológiai realiz-
mus keretei közül, nagyon jelentős a magyar
színház története szempontjából, a periféria hir-
telen kapcsolódása volt valami lényeges világ-
színházi tendenciához. Ez akkor is világos volt
számomra, de személyesen nem ez volt a leg-
fontosabb. Az általánosabb volt, ha tetszik, ke-
vesebb, egy korábbi színháztörténeti eredmény
megkésett elsajátítása. Mert egy igazság attól
még nem lesz a sajátunk, hogy tudjuk - csak ak-
kor lesz azzá, amikor megéljük. Hiszen tudtam
én, hogyisne tudtam volna a színháztörténetből,
Craigtől, Mejerholdtól és másoktól, hogy a mo-
dern színház nem interpretáló, hanem autonóm
művészet, amelynek saját, szuverén teátrális
nyelve van. De A pokol nyolcadik köre volt az első
olyan produkció, amelyik ezt valóban de-
monstrálta is számomra, tisztán, evidensen,
nagy intenzitással. Úgy vélem, akkoriban Ha-
lásznak is ez lehetett az alapvető, s nem elmélet-
ből fakadó, hanem gyakorlat megérlelte problé-
mája. Amikor 1968 őszén a Piszkos Fredben Fü-
lig Jimmyt próbálta (Fodor Tamás rendezte az
előadást), egyszer dicsértem a készülő produk-
ciót, de Halász jellegzetes sejtelmes mosolyával
azt mondta: ,pedig nem jó. Mert a poénjai
szövegpoénok, és nem színháziak, nem színhá-
zilag mondja el, amit el akar mondani. Gondolati-
lag nem volt ez valami új és nagy mondás, de
nem emlékszem színházi életem során még egy
megjegyzésre, amely annyira telibe talált volna,
mint ez. Mert az elvként jól ismert igazság most
mintegy az anyagból pattant ki, az együttgondol-
kodás ritmusában fogalmazódott meg, és talált
megértésre; Halász oldalán ott volta keresésfel-
tétlen hitele, nekem pedig pofonegyszerű, szinte
kézzelfogható formában, gyakorlati probléma-
ként jelent meg egy esztétikai elvontság. Azok
közé a mondások közé tartozott ez, amelyek
nem attól lesznek fontosak az ember életében,
hogy valami revelatív igazságot közölnek, ha-
nem hogy jó pillanatban hangzanak el. Egy elmé-
letileg jól ismert színháztörténeti-színházesztéti-
kai felfogás ennek az egyszerű megjegyzésnek a
révén vált számomra belső impulzussá azon az
úton, amelyen lassan - szeretném hinni - meg-
tanultam nem a színházról, hanem színházilag
gondolkodni.

Hogy Halászt mennyire a „színházilag fogalmaz-
ni" igénye hajtotta, azt rövidesen megmutatta a
pályafordulat, majd a következetesen radikalizá-



lódó művészi útkeresés. Kivált az Universitasból,
és egy év múlva, 1969 októberében Koós Anná-
val megszervezte a Kassák Művelődési Házban
a Kassák Ház Stúdiót. Az a karakterisztikus je-
lenség, hogy a modern színház történetében An-
toine Théátre Libre-je óta a hivatásos színház
mellett szinte folyamatosan alakító módon jelen
vannak olyan amatőr társulatok, amelyek szín-
játszásuk intenzitásával és igazságával egyrészt
leleplezik a hivatásos színház művészitempera-
mentum-vesztését és hamissá válását, más-
részt állandóan inspirálják, megtermékenyítik
azt, tehát mind provokációikkal, mind bizonyos
eredményeik beépülésével az össz-színházkul-
túra lényeges hajtóerejének, tényezőjének bizo-
nyulnak, a legújabb kori magyar színházban Ha-
lász stúdiójával lett színháztörténeti ténnyé,
melynek súlyát később a Stúdió K, majd a Monte-
verdi Birkózókör biztosította. Az együttes ötéves
hazai tevékenységét, mint jeleztem, következe-
tesen radikalizálódó művészi útkeresés fogta
egységbe, első, kétéves legális korszakát pedig
még határozott társadalmi-történelmi-politikai
érdeklődés jellemezte. A Mindenki csak ül meg

állcímű groteszk etűdsorozat a mindennapi élet
elembertelenedése, a szolidaritás leépülése, a
közömbösség miatt lázongott, a szabadtéri szín-
padon előadott Gyors változásokból pedig feled-
hetetlen számomra, ahogy Halász belekiabálta a
világba - remélem, tényleg ő, mert ma is az ő
hangján hallom -, hogy „a történelem kerekéből
nem lehet hülyét csinálni". 1971 nyarán ez a nem
túlságosan magasrendű mondat, mit mondjak,
megszólalt. A produkció másik emlékezetes, bár
nem könnyen racionalizálható mozzanata volt,
hogy Halász nagymamája mindvégig ott ült a
színpad bal oldalán egy széken, és nézte a játé-
kot...

„Nem könnyen racionalizálható" - mondtam, s
ezzel elérkeztem Halászék illegális korszaká-
nak, a Dohány utcai lakásban tartott előadások-
nak egyik legfontosabb sajátosságához. Ők ma-
guk Breznyik Péter 1972-es produkciójával kap-
csolatban tudatosították: „Játékaink során elő-
ször jelenik meg tudatosan az intim személyes
világ a maga amorfságában és a kapcsolat kap-
csolattalanságának azon pillanataiban, amelyek
nem tűrik a szót. Színházunk története folyamán
pedig az önálló egyéni alkotás, ahol nem az írás-
rendezés-eljátszás, hanem az élés-elgondolás-
sz ínház-élés folyamata zajlik le." Olyan
színjátékok születtek, amelyekben mindennapi,
stilizált, rituális és szürreális elemek keveredtek,
degradálva a verbális közlést, és elsődleges
szerephez juttatva a metakommunikatív eljárá-
sokat, olyan kompozícióra törekedve, amelynek
révén a játékmozzanatok között nem jönnek
ugyan létre racionális és racionalizálható kap-
csolatok, mégis egymásra utalnak. Ezek a szín-
játékok természetesen nemcsak egy új művészi
nyelvet hoztak létre, de az élet, az emberi kap-
csolatok számos rejtett dimenzióját is felfedez-
ték. Számomra rendkívüli mértékben kiterjesz-
tették a színházi lehetőségek körét, bár nem ta-
gadhatom, hogy én személy szerint, racionalis-
tább alkat lévén, az életproblémák olyan artiku-
lálási módjában érzem otthon magam, amelyben
azok az irracionális szférákba való alászállás
betetőzéseként racionalizálhatók is, így hát
produkcióikat szakmai és baráti érdeklődéssel
figyeltem, anélkül, hogy élménykörük minden

mélységéig és szélső határaiig követni tudtam
volna. De akkor is úgy láttam, hogy ez a
nemracionális színjáték - goethei kifejezéssel -
„a nap követelménye", a '68 utáni szellemi
válságnak, a nagy európai racionalista tradíció
hetvenes évekbeli hirtelen hitelvesztésének a
következménye, visszatekintve talán
mondhatni: a posztmodern kezdete. A Halászék
Dohány utcai lakásán tartott előadásokat valaki
nemrég az ellenzéki magyar szellemiség egyik
központjának nevezte, s ebben van is igazság,
feltéve, hogy ezt a „szellemiséget" nem tekintjük
nagyon racionálisnak. Amorf és inkább érzületi
volt, a leg-különbözőbb világnézetű és
világnézet nélküli embereket vonzotta,
filozófusoktól, tudósoktól, művészektől a
kékharisnyákig és lila sznobokig; csak az
egyesített bennünket harmonikusan, hogy
utáltuk a rendszert, s itt valami olyan lényeges
történt, ami kívül volt rajta - hogy a produkciók s
az együttlét életérzése nagyon is egyértelmű
volt, viszont tartalma racionalizálhatatlan, csak
növelte a meghatározatlan konszenzust és
vonzerejét, alacsonyabb fokon (mivel ekkor
kezdett felnőni az első nemzedék, amelyik már
nem tanult meg félni) a „jó társasághoz" tartozás
varázsát. Úgy vélem azonban, hogy éppen
nemracionális jellegében rejlett az együttes leg-
nagyobb veszélyessége is a politika, a hatalom
számára. Nem kétséges, hogy tematikus apoliti-
kussága ellenére is veszélyes volt meghatároz-
hatatlan, de nyilvánvalóan ellenzéki szellemisé-
ge, veszélyes volt, hogy a hivatalos kultúrától
függetlenítve magát, önmagából kiindulva mű-
ködött, veszélyes volt, hogy gyülekezési
fórummá vált, de azt hiszem, mindennél
veszélyesebb volt a hatalom, a politika számára,
hogy ez volt az első jelentős kulturális
képződmény, amelyet nem értett. Hiszen a
létezett szocializmus, bár-mily irracionálisan
működött is, a nagy racionalista tradíció örököse
volt; a hatalom és a későbbi demokratikus
ellenzék ugyanazokban a fogalmakban
gondolkodott, ugyanazt a nyelvet beszélte,
intellektuálisan megértették egymást, ellenfelek,
de vitapartnerek voltak. Halászék színháza
azonban nem reflexív volt, hanem merőben
tapasztalati, mondhatni észleleti, szenzuális,
kisiklott a racionalitás hálójából; a hatalom, a
politika mindenáron meg akarta érteni, amit
nem érteni kellett, jelentést keresett ott, ahol
csak közvetlen élmény volt, egész egyszerűen
nem voltak meg a szervei és az eszközei e jelen-
ség felfogásához, s ezért az teljesen kezelhetet-
len volt számára. Miként Thomas Mann Set-
tembrinije szerint a zene politikailag gyanús, ez a
színház a politika számára megközelíthetetle-
nebb s ezért irritálóbb volt minden explicit kriti-
kánál, valósággal hisztérikus volt tőle. Halászék
megemészthetetlensége a hatalom számára
egyike volt az első eseteknek, melyek megmu-
tatták, hogy az kezdi nem érteni a Magyarorszá-
gon is megváltozó világot, noha formálisan még
uralja - sikerült is elérnie, hogy az együttes
1976-ban kivándoroljon.

Illegális korszakukból művészileg két ered-
ményük vált számomra máig jelentőssé. Az
egyik: időkezelésük, hogy ne mondjam, időhú-
zásuk. A hatvanas évek második feléig a magyar
színház elsősorban verbális, szöveg-, dialógus-
centrikus, társalgási színház volt. Idődramatur-
giáját alapvetően a beszéd természetes ideje
határozta meg. A hetvenes évek második felétől-

végétől kialakuló gesztikusabb, a cselekvést, a
mozgást mindinkább előtérbe hozó új színját-
szás annak statikájával szemben a maga dina-
mizmusát hangsúlyozta. Azén generációm szín-
házában eluralkodott egyfajta „horror vacui", ir-
tózás az űrtől, félelem a leállástól, a
lassúságtól. A színpadon mindig történni kellett
valaminek, mindig „előre kellett mennie a
dolognak", lehető-leg sietősen. A közönségnek
folyton erős ingereket kellett adni, s annak
egyre magasabb lett az ingerküszöbe.
Ugyanakkor '68 után a kelet-közép-európai
valóságban az egyik alapélmény az idő és a
történés/történelem megszűnte volt. Halászék
ezt provokatív közvetlenséggel jelenítették meg.
Akár a mindennapi személyes kapcsolatok
foszlányai, akár rituális cselekvések, akár
szürreális jelenségek és konfigurációk al-

kották ábrázolásuk tárgyát, ezek kivonták magu-
kat azoknak a szinte zsigeri elvárásoknak a
hatálya alól, amelyeket a közönségnek mind
„normális", mind színházi idő- és ritmusérzéke
támasztott. Mértéktelenül éltek az időhúzás
eszközével, oly sokára adva új ingert, hogy a
közönség appercepciója - mintegy
tanácstalanul magára maradva -
megzavarodott, mint amikor az utcai
átkelőhelyen olyan sokáig tart a piros, hogy ki-
kapcsolunk, és nem vesszük észre, mikor a
lámpa zöldre vált, s báván álldogálunk tovább
a járdaszélen. Az unalom egy sajátos formáját
teremtették meg, mely azáltal jött létre, hogy
egy erős inger, végtelennek tetsző kitartása
révén, ingerszegénységgé változott, de mivel
ezt az el-viselhetőség szélső pontjáig fokozták,
a két el-lentétes deviancia a közönségben
olyan feszültséget indukált, amely már
elszakadt okától, és nem terelődött cél felé,
diffúz volt, és mégis intenzív. Ennek az
effektusnak számomra legemlékezetesebb
példája az volt, amikor egy produkció
indításaként Halász hosszábanfélmeztelenül a
végtelenségig állt egy helyben, a maga jól
ismert sejtelmes mosolyával, tudva valamit, de
nem adva tudtunkra, jóformán mozdulatlanul.
Természetesen nem tudom megmondani, hogy
mit jelentett ez a végtelennek érződő önálló
„produkció", hogy mi volt az értelme, sőt azt
hiszem, az ilyen kérdésfeltevés eleve inadekvát,
minden-



esetre ez legerősebb színi élményeim egyike
volt. Függetlenül attól, hogy ez a zavarodottan
feszült s ezért paradox módon hatásos unalom
esetenként motivált volt-e a színjáték tárgya felől,
vagy éppen metaforája a történelmi időérzék
megbomlásának, mindenképpen az egyik leg-
fontosabb eszköze volt annak, hogy az előadás
kivezessen bennünket a racionalitás szférájából,
és áthelyezzen a tiszta megtapasztalás világába.
Halászéktól tanultam meg, s ma is úgy gon-
dolom, hogy a mi színházunk cselekvéssel elfedi
az időt, létezésünk egyik legfontosabb tényező-
jét, s nem tudja/meri esztétikai tapasztalatunkká
tenni azt a számtalan fajta idő- vagy éppen időt-
lenségélményt, amely életünkben oly nagy sze-
repet játszik.

Dosztojevszkij-Wajda: Ördögök (Kaposvár).
Reviczky Gábor és Breznyik Péter 1975-ben

Másik fontos, sőt - s most emfatikusan írom le
a jelzőt - legszebb emlékem tőlük a Három nő-vér,
amelyben a súgó Koós Anna után Halász mondta
Irina, Bálint István Olga és Breznyik Péter Mása
szövegét Csehov darabjából. A század első
felének Sztanyiszlavszkijék által meghatározott lí-
rai, már-már impresszionisztikus Csehovja után
akkor (1975-ben) már javában zajlott annak a
képnek a szétzúzása, a kemény, kegyetlen, gro-
teszk, teátrális Csehov felfedezése. Jogos törek-
vés volt ez, olyasmit hozott felszínre, ami egyrészt
csakugyan lényeges Csehov darabjaiban, más-
részt akkor már autentikusabb volt, mint a dráma
lirizálása, de miként minden történeti előrelépés,
veszteségekkel is járt, hiszen Csehov páratlan
nagysága a modern (de még mennyire modern!)
drámában egyebek között éppen abban áll, hogy
darabjai egyszerre kínosan könyörtelenek, s
mégis költőiek. Ennek a különös amalgámnak az
újrateremtése az egyik legnehezebb és legritkáb-
ban megoldott színházi feladat. A legradikálisabb,
egyszersmind legpoétikusabb megoldás, amely-
lyel valaha is találkoztam, Halászék Három nővére
volt. A legradikálisabb, mert hiszen nem a darabot
adták elő, hanem csak a három nővérszövegeiből

hoztak létre új kompozíciót, s mert az elidegenítési
effektusok egész sorát alkalmazták, a súgó folya-
matos előolvasásától kezdve odáig, hogy a nővé-
reket férfiak „játszották" (valójában csak ültek, és
mondták a szöveget), s természetesen nem dísz-
letek között ésjelmezekben, hanem valami kis pó-
diumszerűségen, egyfajta világos munkaruhában.
Nem életfolyamatot (külsőt és belsőt) játszottak
el, hanem radikálisan modern kompoziciót
mutattak be, amelyben minden sokszoros
fénytörésben jelent meg, de éppen ezzel, a konk-
rét helyzetek és emberi viszonylatok, a figurák
könyörtelen ábrázolásának, egyáltalán: a
drámának a zárójelbe tevésével, az így elért
lényegszemlélettel jutottak el addig az
alapélményig, művészi élet:- és világérzéséig,
amely Csehov szövegéből félreismerhetetlenül
sugárzik, amely nemcsak esztétikailag
elveszíthetetlen tulajdonunk, hanem
életérvényességét is megőrizte, s amely tisztán és
közvetlenül csak a dráma megkerülésével, kiszű-
résével, líraian volt megformálható. A színjáték
saját költészete, hiteles saját költészete, a mo-
dern magyar színháznak ez a vesztesége, ebben
a produkcióban nyolcvan percre töményen és
magasrendűen támadt fel.

Kivándorlásuk után csak közös barátok, ismerő-
sök elbeszéléséből, a színházi savtóból tudtam
meg egyet s mást működésükről, a Squat Színhá-
zat sohasem láttam, külföldi tevékenységükről
semmiféle közvetlen tapasztalatom nincsen.
Amikor tavaly ősszel Halász, 1985-ben alakított új
csoportjával, a Love Theatre-rel hazajött vendég-
szerepelni, egy kicsit féltem a találkozástól. Az
egykori jó és fontos dolgok általában reprodukál-
hatatlanok, sok idő múltán, ha közben tovább él-
tek és dolgoztak bennünk, a megismétlési kísérle-
tek és az újratalálkozások többnyire nem sikerül-
nek, csalódást okoznak. De mégsem lehetett nem
megnézni őket. A produkcióban (She who once
was the helmet-maker's beautiful wife - Ő, aki
valamikor a sisakkészítő gyönyörű felesége volt)
Halász a tulajdon nagymamáját játszotta el, az
öreg pesti zsidó asszonyt, aki húsz évvel ezelőtt a
Rózsavölgyi Parkszínpadon tényleg ott ült egy
széken a színpad bal oldalán, és nézte a játékot.
Ismét csak arra szorítkozom, ami nekem szemé-
lyesen a legfontosabb volt az előadásból, s ez Ha-
lász alakításával kapcsolatos. Említettem, hogy
kezdetben mennyire civilnek láttam a színpadon,
s hozzájárulnék a legendagyártáshoz, ha elhall-
gatnám: amíg itthon követni tudtam pályáját, min-
dig is amatőrnek tartottam. Ami, mint ugyancsak
megpróbáltam érzékeltetni, egyáltalán nem áll el-
lentétben a tehetséggel, a személyiség aurájával, a
művészi eredményekkel, sőt a színháztörténeti
jelenhőséggel sem. Most azonban egy érett, mély
művészt láttam viszont, aki teljesen, mi több,
szofisztikáltan birtokában van a színházi-színészi
eszközöknek. Teljesen eltűnt a távolság a
messzeségbe táguló háttér és az előtérben
látható jelenség, a csupán érzékelhető tehetség és
a plasztikus teljesítmény, a világról, az emberről,
az élet-ről való tudás és a megformálás, a
személyiség aurája és a színészi alakítás között.
Mivel minden radikális művészetnek kialakul a
purista és doktrinér szektája, a régi hívek közül
talán né-hányan túlságosan is
„professzionistának" találták ezt a produkciót, s
főleg Halász alakítását nagyon is „színészi"
játéknak. S persze éppen a legjobb részleteknél,
például amikor az öregasszony

a végtelenségig keresi a fotelban a megfelelő, ké-
nyelmes testhelyzetet, melyben semmi sem
nyomja, s mikor már úgy véljük, hogy végre meg-
találta, mindig újra kezdi, vagy amikor, szinte kép-
telenül a mozgásra, székeket tornyoz az asztalra,
majd nyaktörő mutatványként felvergődik az épít-
mény tetejére, leül, könyvet vesz elő, s hogy végre
olvasni kezdene, az persze kiröpül a kezéből, s
aláhull - nos, ezeknél a jeleneteknél az értő szem
nagyon is átlátptt a szitán, a rafináltan kiszámított
idődramaturgián, ritmuskompozíción és poentíro-
záson, de szakbarbárnak kellett lenni ahhoz, hogy
a megcsináltság felismerése lehűtse e jelenetek
szívszorító emberi drámáját, szeretetteljes hu-
morral áthatott emberi melegségét.

A mai magyar színház sok-sok hiánya között
nem a legjelentéktelenebb, hogy nincsenek nagy
öreg színészek. Nem egyszerűen életkorra gon-
dolok, hanem az öregségnek mint pszichofizikai
állapotnak és a színészi minőségnek termékeny
egységére. Szociológiai és szociálpszichológiai
vizsgálatot érdemelne, hogy a hetvenes évektől
miért tűntek el magyar színházból az ilyen érte-
lemben vett jelentős öreg színészek; éveik szá-
mát tekintve idős színészeink, ha pszichofizikai
állapotukat tekintve öregek, akkor problematikus a
színészi minőségük, ha még nem problematikusa
színészi minőségük, akkor viszont pszichofizikai
állapotukat tekintve nem hatnak öregnek. Talán
Major és GobbI voltak az utolsók, akikben a kettő
egyesült, kivételes, hasonlíthatatlan elsődleges-
séget, evidenciát adva figuráiknak a Hazatérés-
ben, Az imposztorban és a Csirkefejben. Aki hiva-
tásánál fogva beleütközik darabok, szerepek
kioszthatóságának problémájába, jól tudja, hogy
milyen súlyos (helyzet ez. Ilyen körülmények kö-
zött különösen értékelhető bravúr, hogy Halász, a
negyvenes évdinek végén járó férfi e nagyanya-
szerepben az öregségnek mint pszichofizikai álla-
potnak megrendítő valóságát varázsolta elénk. E
tekintetben pszichológiai realizmusnak és geszti-
kus ábrázolásnak olyan különleges vegyületét
hozta létre, amelyben sem naturalizmusnak, sem
pedig stilizálásinak nem volt nyoma, de valósággal
fizikai élményünkké vált a mozgás keserves ne-
hézkessége, az ízületek és az izmok merevsége,
s pszichikaivá á szellem, az érzékek és érzések
eltompulása és lelassulása, egyáltalán: általános
élményünkké a teljes elmeszesedés, a létezés
végtelen nehézsége s mégis lankadatlan akará-
sa. Megrendítően szép volt ez a hosszú angol cí-
met viselő előadás, és benne Halászé - végre le
merem írni - nagyalakítás.

Az előadás végén Halász, már nem a Nagyma-
ma szerepében, hanem ő maga, persze mint „egy
színész", a színpad elején jobbról balra oldalazva
káddist kántált,, és zsidó vicceket mondott, folya-
matosan váltogatva. Igazi Halász-ötlet volt, s a
vicceknél mindiig megjelent az arcán az a „so-
molygás", amély majdnem harminc éve izgat,
mert olyan tudásról árulkodik, ami mindig ismeret-
len marad számomra.

Lehet, hogy ez a produkció nem volt olyan radi-
kális, mint hazai illegális korszakuk kísérletei. De a
radikalizmus mindig unilineáris. Ez az előadás vi-
szont jóformán mindent szintetizált, amit Halász
valaha elért, gazdag volt, és teltzengésű. A művé-
szi kiteljesedésnek ez az élménye visszamenőleg
is új értelmet adott annak a belső történetnek,
amely az én színházi életemben Halász Péter
személyéhez kötődik, megnyugtatott, hogy
valóban történet, nem pedig magánmitológia.


