
apcsolatunk a hatvanas évek
elejéről eredeztethető. Ez volt az
Universitas felfutó korszaka.
Halász Péter a csoport tagja volt,
egy nem különösebben kiugró
teljesítményeket nyújtó amatőr
színész. De: botrányai voltak. Az

utcán mindenféle kérdésekkel megállította az
embereket: „Mondd, miért szeretsz te engem?"
- kérdezte például vadidegenektől. Volt ebben
egy nagyon izgalmas, provokatív mozzanat. Az
elzárkózó, agyukat befüggönyöző emberekkel
kontaktust kezdeményezett, átlépett bizonyos
konvenciókon. Tabukat sértett. Mesélte például,
hogy az osztályukba járó vak sráctól
megkérdezte: „Te tényleg vak vagy?" - „Igen" -
mondta a fiú. „Ez kész röhej" - volt Péter
reakciója. Az emberben ez kettős érzést szült:
láthattad, hogy nem fogad el ma-gától
értetődően egy mások számára természetes
dolgot, és megtöri a tabut, a szentséget, a
lenge bájú humánumot, ami a sérült embereket
körülveszi - ugyanakkor mégiscsak ő áll szóba
a sérülttel. Pétert így fogadtuk el. De színészként
nem képviselt különösebb kvalitást. Emlékszem,
a Ruszt-féle Karnyónéban a bolti segédet ját-
szotta - egyáltalán nem kiemelkedően. Mégis
figyelni kellett rá. Voltak például éjszakai estek,
„klubfoglalkozások", ahol Jordán Tamás, Halász
és mások többek között „lóversenyt" játszottak.
Tamás rengeteg álturfot készített, lehetett fo-
gadni. A hatvanas években egy olyasfajta társa-
dalmi lét jött létre az éjszaka során - erről
egyébként nem szoktak beszélni, mert ez nem
tartozik a fennkölt művészethez -, ami ironikus,
perszifláló látásmódot hozott abba az artisztikus
műhelymunkába, amit Ruszt József képviselt.
Elkövetkezett '67-'68, amikor Pilinszky KZ-ora-

tóriumából Péter egy darabvázlatot készített. Ezt
Ruszt alkalmasnak találta arra, hogy színpadon
megmutassa azt a Grotowski-szindrómát, ami
Magyarországon - latens módon - már létezett.
A pokol nyolcadik köréről van szó, amely-nek
előadott változata már erősebben kapcsoló

dott Ruszthoz, mint Halászhoz. De mégiscsak ez
az előadás ragadta ki Halászt a „kedélyes, jópofa
fickó" helyzetéből, és léptette elő szerzővé, szín-
házi emberré. Ez volt egyébként a kegyetlen
színház talán első magyarországi megjelenése.
A próbák nem bizonyos dialógusok újraképzésé-
ből álltak, hanem a társulat megfelelő fizikai álla-
potba hozását jelentették. Például órákig kellett
facipőkben trappolni ahhoz, hogy a fizikum helyt
adjon a megfelelő pszichikai megnyilvánulások-
nak, és az illető ne ábrázoljon, hanem létez-
zen. Néhányan - többek között Gáspár Zsuzsa,
Nánay István, Jordán Tamás és Halász Péter - egy
puccsot szerveztünk 1969-ben az Egyetemi
Színpadon: el akartuk mozdítani az akkori vezetőt,
Rózsa Zoltánt, hogy a kirúgott Rusztot vis"-
szahozhassuk. Az akció nem sikerült, így mi
feloszlattuk az együttest. Én azóta egyszer
vagy kétszer jártam az Egyetemi Színpad tájékán.
Addig az volt az életem, s a szakítás nagy válságot
jelentett számomra. Ebből különböző kivezető
utak léteztek. Én továbbra is olyan oppozíciós
színházat akartam csinálni, mint amilyenből ér-
keztem. Így választottam 1970-ben az Orfeót.
Ugyanakkor született Péter csoportja a Kassák
Stúdióban. Mi tehát egyszerre kerültünk margó-ra -
de akkor még nem a margón kívülre. Ők be-
mutatták a Mindenki csak ül meg áll című elő-
adást, és akkor találtunk igazán egymásra. Az
Orfeo és a Kassák Stúdió szinte véd- és
dacszövetséget kötött. Bár munkáink más el-
képzelések alapján születtek, lassan mindkét
csoport a margón kívülre szorult. Péterék egy
számomra túl absztrakt irányba indultak, addig
viszont ezt a misztériumlétezést egy adott politikai
gondolkodáshoz kötöttem. Nézetkülönbségeink
az előadásokat követő vitákban csúcsosodtak
ki, amikor ők számon kérték, miért foglalkozunk
mi politikai színházzal, miért nem szakadunk el
teljesen az irodalomtól, egyáltalán, az
úgynevezett rációtól, és miért nem keressük
meg a létezésben a színház gyökereit. Igazából

persze az ő Mindenki csak ül meg álluk is kifeje-
zetten politikus előadás volt.

1972-től aztán egy általános politikai recesz-
szió következett. Március 15-én nyílt váltás tör-
tént, amelyet természetesen a „ki kit győz le" kér-
dése határozott meg. Mi hamarabb kerültünk
sorra. Péterék még szabadon játszottak, amikor
minket már letiltottak, leköpdöstek. Kerényi Imre,
aki akkor a hatalom szellemi álláspontját képvi-
selte, és zsűritagként uralta a pályát, például re-
pülőgéprablóknak, anarchistáknak, Manson-
családnak nevezett bennünket. Furcsa fintora a
sorsnak, hogy minderről mosta „Fehér Házban",
saját irodámban beszélgetünk. Szóval a hatalom
elkezdett rendet teremteni az amatőrmozgalom-

ban, mely válaszképpen megpróbálkozott az ön-

cenzúrázással és önkorlátozással. Ekkor váltak
Halászék első számú közellenséggé. Ők ugyan-
is nem illeszkedtek be ebbe a struktúrába. Kivál-
tak. Mi azért voltunk sebezhetőbbek, mert létünk
mindig a struktúrához viszonyult. Előbb benne
voltunk, aztán kizártak belőle. Halászék viszont
kiváltak. Olyan területet céloztak meg, amely -
éppen megfoghatatlansága miatt - még gyanú-
sabb volta kultúrpolitika számára. Ők nem politi-
kai természetű problémát okoztak, egyszerűen
irányíthatatlanná váltak. Velünk is baj volt, mi ki-
vonultunk Pilisborosjenőre, de csak forrongtunk,
készülődtünk, nem hoztunk még létre jó dolgo-
kat. Nem találtuk még helyünket a kialakulóban
levő szamizdatkultúrában. Péterék viszont a fő-
vonalat jelentették. Egy lakásba telepítették a
színházat, és éppen ez bosszantotta a hatalmat.
Kiderült, hogy egy lakásban is kialakulhat valami
- holott épp ezt az irányítástól mentes önszer-
veződést tiltották. Halászéknak ezért kellett tá-
vozniuk, nem produkcióik tartalma miatt. A
tartalmat föl sem tudták fogni.

Péterék olyan szamizdatlétet teremtettek,
amelyben az ember meg tudja alkotni az államtól
független autonómiáját. Mi ezt nem jártuk végig
következetesen, mert ha oppozíciós szinten is,
de kötődtünk az államhoz. Ez a lényegi kérdés:
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oppozíció vagy autonómia. Péterék az utóbbit
képviselték. Ez sokkal veszélyesebb volt. Ebben
a helyzetben természetesen átalakult a játékstí-
lusuk. A folyamat még Ruszttól indult, aki mindig
az előadást létrehozók és az előadást szemlélők
között feszülő határvonalat bombázta. Azt
mondta, a színházat egyterűvé kell tenni, a ját-
szóknak és a nézőknek együtt kell lélegezniük,
és ezáltal meg kell szabadulni a színházi hazug-
ságoktól. Halászék kivitték a színházat a magán-
életbe. A kettő nem különült el. A feleség a testét
hozta be a térbe, és a férjjel találkozott. Ezt a
viszonyt nem transzponálni, hanem feltárni
kellett. Ez irányította a figyelmet magára az
emberre. Így befolyásolta a tér és a társadalmi
helyzet magát a produkciót. Alapvető vezérelvük
az volt, hogy

egy produkció megismételhetetlen; mindig létre-
jön egy élettény, és azt nem lehet reprodukálni,
az mindig egyszeri. Reprodukálás helyett való-
ságot teremtettek, mint egykor a majdnem igazi
„lóversenyen", ahol kialakult egy, az államtól
független szerencsejáték. Akkor, amikor elkép-
zelhetetlen volt, hogy valami ne intézményes ke-
retek között történjék. Az autonómiáról volt tehát
szó. Produkcióik lényege az ember belső auto-
nómiájának felmutatása volt. A színház általá-
ban nevelő célzattal lépett fel, és értéket akart

„Két lovag a Szentföldre vándorol".
Gyermekelőadás Horányban, 1974

közvetíteni. Az ő színházuk viszont megkérdője-
lezte az értékeket.

Halász Péter legutóbbi, 1990-es produkció-
jában viszont abszolút transzpozíció történik.
Ez tökéletes színház. Semmi köze az esetle-
gességhez. Halász Péter kiváló színészi alakí-
tást produkál. Maga mellé állítja kontrasztnak
feleségét és gyerekét, akik nem tesznek mást,
mint önmagukat hozzák a színpadra, de Halász
mellett sápadt a jelenlétük. Péter nagyon jó
színész lett. Egy nagy kanyar után visszajutott
a színházhoz. A csoport másik alapembere,
Bálint István is a színpadon játszik a Squattal.
Pisti költő, ő eleve az irodalom felől érkezett.
Es most Színpadra lép, visszatalált a sza-
vakhoz.



„Vetkőzésünk nem szexuális forradalom".
Halász Péter bábszínháza, 1972




