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ost kezdem lassan érteni a Pé-

teréket. Hogy körülbelül miben is

voltam benne. És mivé alakult a

vége felé. Pontosan persze ők

sem tudhatták...

Jó lenne tanulmányt írni róluk

vagy egy darabról. Vagy talán

egy személyes beszámolót erről

az időszakról.

De most csak az emlékek tajtékából és a

színházról: Nietzsche, Blake - a végére ez a két

„őshatás" üti fel a fejét. Nyilvánvaló, hogy

Swedenborgot is olvastak. Freud - minden bizony-

nyal. A vicc és a tudatalatti, amihez Breznyik

nagyban hozzájárult. Bizonyítja ezt legutóbbi

filmje, A kék kristaly könnycsepp is. Valamint Bá-

lint-Kollár Marianne káposztafeje. Lásd: nem ér a

nevem, káposzta a fejem. Hozzájön ehhez még a

Don Juan-ügy - tehát Kierkegaard. Jung hatását

nem érzem közvetlenül, de tény, hogy ott lebeg a

környéken. Nem véletlen, hogy Robert Wilson

színháza olyan nagy benyomást tett rájuk.

Szándékosan kihagyom magam, hiszen én

akkor tizennégy és huszonegy év közötti voltam.

Mindez számomra inkább különös vonzó-taszító

lidércnek tűnt, mintsem tudatos választások

sorának.

Feltételezem tehát, hogy közös nevezőként az

Ösztön nevezhető meg. Ösztönszínház volt

Halászék színháza az utolsó periódusban. Ez

mitizált formában jelent meg persze... (hatalom,

erósz stb.). És ilyen értelemben Szabadság-

színház is. Betiltott szabadságszínház. És ami

ezzel jár.

Az igazi váltás a nancyi fesztivált követő idő-

szak, ez egybeesik a fokozatos betiltás kezdetével.

A tiltás objektív következménye a direkt politi-

kum teljes kiszorulása és az „éjszaka erőinek"

felerősödése. Az ezoterika, az ösztön, az álam, a

lélek stb. Nem véletlen, hogy ebben az időben

fordítják Koós Anna es Bálint István az Alice

Tükörországban-t.

A társadalomtól tehát elszakítják őket, belső

emigrációba vonulnak, s így az elszakadás

kétoldalú.

Lajtai Péter A skanzen gyilkosai című darabjá-

ban, amit csak egyszer láttam teljes egészében,

megjelenik a szürrealista-abszurd klasszikus

formája, Ionesco. Beckett, Genet hatása, de csak

rövid ideig tart, Lajtai kiválásáig, illetve el-

meneteléig. Ez az utolsó próbálkozás, hogy

„színházat" csináljanak... és ezt a darabot tiltják be

végkepp.

Utána a misztikus, mitikus erősödik fel,

valószínűleg Bálint Pista hatására, aki már a

Labirintus című drámájában a mítosz erejében

bízott.

Halász egyszemélyes groteszkje, „a félmez-

telen ember" talán a legmelegebb. szívvel telitett

megmozdulás (egyébként Lajtai szövegére. amit

hasonló érzelmesség és melegség már csak

búcsúelőadásukban, Csehov Három nőver-

feldolgozásukban követ. Ez volt az a darab, ahol a

politikum megint felbukkant, most már fájdalmas,

lemondó és különösképpen megbékélő hanggal,

nem véletlenül, hiszen ezután el is hagyják Kelet-

Európát, es átköltöznek „Moszkvába" - Párizsba.



Szívem szerint ezt a szeretetteljes gesztust
leginkább Halász Péternek tulajdonítom, aki
nemhiába fémjelezte nevével az egész színhá-
zat, jóllehet egyes darabok létrehozásában
gyakran „csak" (személyes feszültségek és erő-
harcok közepette) karizmatikus szerepet vállalt.

Ezek után az sem lehet véletlen, hogy a Squat
felbomlása, illetve kettéválása után az általa ala-
pított színház neve „Love Theatre" lett.

- Mi az oka annak, hogy tíz-tizenöt évvel a Ha-
lászékkal való kapcsolatod után, épp 1988.
március 23-án írtál róluk a naplódba?

 Nem emlékszem, mi válthatta ki belőlem
az íráskényszert. Most, hogy szóba került ez a
beszélgetés, eszembe jutott a részlet, és
kimásoltam, hátha érdekes lehet. Engem is
izgatott, mi-ért éppen akkor jutottak eszembe.
Az egyetlen eligazító feljegyzés az ezt
megelőző: ebben a március 15-i események
rám tett hatásáról számolok be.

 Induljunk ki a naplórészletből, s ezúttal
ne hagyd ki magadat sem a
visszaemlékezésből. Hogyan kerültél a
Kassák Klubba? Én csak arra emlékszem,
hogy te voltál a legfiatalabb tagunk, s ahogy
megismertünk, rögtön a Testvérballada egyik
főszerepét kezdted próbálni.

 Véletlenül jutottam el Péterékhez. Apám
Pesten dolgozott, a családja az NDK-ban élt. Én
ott afféle gyerekszínész voltam, hagyományos
színházakban léptem fel. Amikor arról volt szó,
hogy mi is visszaköltözünk Magyarországra,
csak azzal a feltétellel egyeztem bele, ha itthon
is színészkedhetem. Apám a Rádióban
találkozott Péterrel, akiről tudta, hogy valami
színészféle az Egyetemi Színpadon, s
„beprotezsált". Péter épp akkor szervezte a
Kassák Klubba a társulatát, apám elvitt hozzájuk
a Dohány utcába, s csak arra emlékszem, hogy
valami irdatlan hosszú villamosutazás után
megérkeztünk valami épület-be, a teremben egy
sereg öreg volt, mármint hogy nekem öreg, az
egyik kezemet a Péter, a másikat Koós Anna
fogta. Tizennégy éves voltam. Arra is
emlékszem, hogy mindenféle koncentrációs
gyakorlatokat végeztünk, sétáltunk, rohantunk,
rohanásból hirtelen megálltunk... Ez egyáltalán
nem az a színház volt, amit én meg-szoktam és
szerettem. De aztán megtetszett ez is.

 Az sem okozott törést, hogy végül is a
Testvérballada bemutatóján már nem te ját-
szottad a fiatalabb testvér szerepét?
- Nem, egyáltalán nem. Többnyire amúgy sem
voltak azokban a darabokban hagyományos ér-
telemben vett szerepek. Én igyekeztem jól meg-
csinálni mindazt, amit kértek tőlem. Katona vol-
tam, parancsot teljesítettem. Alig értettem, hogy

„Nyílt az ajtó, és bejött valaki". Can Togay, a
King-Kong tőrpéje

„Ott volt egy csillagarcú törpe". Can Togay
Kollár Marianne-nal



miről szólnak az előadások. Egyrészt nem is-
mertem még az itteni körülményeket, a félsza-
vakat, a megjegyzéseket nem tudtam dekó-
dolni, másrészt nagyon nagy volt a kor-
különbség köztem és közöttük. Nekem a Péter
olyan volt, mintha a második apám lett volna.
Rajta kívül még a Breznyikkel tudtam oldottan
kommunikálni. Furcsa kettős életet éltem.
Napközben normális iskolás voltam, este-éjjel
próbáltam. Egyre nehezebb volt mindkét he-
lyen tisztességesen helytállni. Amikor A skan-
zen gyilkosait kezdtük próbálni, már olyan fá-
radt voltam, hogy állandóan egy zugot keres-
tem, ahol ledőlhetek, s rögtön elaludtam. Péter
ekkor finoman, de határozottan elküldött. Ezzel
egy időre megszűnt velük a kapcsolatom.
 Hogy emlékszel vissza erre a néhány

évre? Milyennek látod ma az akkori Halász-
színházat?
 Azt nem tudom megmondani, milyenek

voltak az előadások. Azt hiszem, jók. De én ak-
kor túlságosan belül voltam. Ha kritikus szem-
mel lehetett is tekinteni az egyes produkciók
minőségére, azt nem lehetett elvitatni, hogy
Péterék következetes színházi kísérletet vé-
geztek. Péter a kevés színházalapító közé tar-
tozik. Az egész életét a színházra tette fel.
Ezért volt ő a központi figura. A Labirintustól
kezdve jelentős szerepet játszott Bálint Pisti is
a társulat életében a maga extenzív gondolko-
dásával, költői racionalizmusával, de Péter
eredendően színházi ember volt. Sugárzó és
érzelmes. Mindmáig igen nagy hatással van
rám.
 Hogy jött létre egy előadás? Hogyan

próbáltatok? Volt-e hagyományos értelem-
ben rendezőjük a produkcióknak?
 Azoknak az előadásoknak, amelyekben

játszottam, nem volt hagyományos dramatur-
giájuk. Gondolj a Mindenki csak ül meg állra!
Egymás mellé helyezett etűdökből állt. De még
a leginkább megszerkesztett Labirintus sem
volt hagyományos dráma. Így tulajdonképpen
jó néhány kiemelkedő pillanatot teremtettünk,
s az egyik ilyen pillanattól a másikig haladt az
előadás. Két erős pillanat között akár unalmas
részek is lehettek.

Engem mindig a dolgok technikai része ér-
dekelt, meg az, hogy miként jön létre egy ha-
tás, egy atmoszféra. Olyan próbákra nemigen
emlékszem, mint amilyeneket a németeknél
megszoktam. Halászéknál az ötleteknek volt a
legnagyobb szerepük. Ezeket közösen dol-
goztuk ki. Persze a színészet technikai alapjai-
val is foglalkoztunk. Emlékszem egy balatoni
edzőtáborra. Kibéreltünk valami házat, s
egész nap ott gyakorlatoztunk. Egy angol fic-
kótól tanultuk a hangképzést.... soha nem fo-
gom elfelejteni, ahogy Breznyik órák hosszat
fejen állva A walesi bárdokat szavalta.,.

Döntő változást hozott a munkánkban az,
hogy 1971-ben részt vettünk a nancyi fesztivá-
lon, az akkori idők legrangosabb kísérleti szín-
házi találkozóján, s láttuk a Cricot 2-t, Kantor
színházát, a La Mama társulatot s főleg Bob

Wilsontól A süketnéma pillantását. Eleinte nem
hittünk a szemünknek, a valószínűtlenül
hosszú előadás alatt ki-bejárkáltunk Petyával,
de valami mindig visszahúzott bennünket a né-
zőtérre. Ez az előadás kimutathatóan hatott a
Gyors változásokra. A Labirintus után e nélkül
az élmény nélkül nem születhetett volna meg
az a szabadtéri produkció, amelyben szürrea-
lizmus, dadaizmus, fekete humor, játékosság
keveredett. Ez is ötletekből alakult. A címe:
Gyors változások, avagy egy sárkány zaklatott
sikoltása. A sárkányt Donáth Péter meg is épí-
tette. Ezzel jártuk a várost, toboroztuk a néző-
ket a Rózsavölgyi Parkszínpadra. A Váci utcá-
ban óriási hatása volt a sárkánynak. Nyílt pro-
vokációnak hatott. Az emberek többsége cin-
kosságot vállalt velünk, jó előre jelezték, ha
valahol rendőrök tűntek fel, olyankor mi
gyorsan elpucoltunk, s másutt folytattuk a
happeninget. Óriási élmény volt. Akárcsak a
nagymama. Péter nagymamáját felültettük a
színpadra, s ő végig csak ott nézelődött. Már
rég vége volt az előadásnak, de ő csak ült
rendületlenül. Meg-rázó élmény volt, amikor
most, Péter vendég-szereplésekor
viszontláttam a Nagymamát Péter
megszemélyesítésében.
 Mint mondtad, 1972-ben megszakadta

kapcsolatod a társulattal. De később ismét
játszottál velük.
 Egy ideig valóban nem játszottam, de a

kapcsolatunk nem szakadt meg. Olyannyira
nem, hogy amikor jelentkeztem a főiskolára, s
felvettek színésznek, találkoztam a Bálint Pis-
tivel. Örömmel újságoltam, hogy színinöven-
dék leszek. Ő olyan hangsúllyal válaszolt egy
lakonikus „jó"-t, hogy azonnal átiratkoztam a
bölcsészkarra. Aztán ismét jártam fel hozzá-
juk; akkor már lakásszínházi működésre kény-
szerültek. Üldögéltem náluk, heverésztem.
Aztán azt mondta Péter: Jankó, hát akkor
megint játszunk.
 S következett a King-Kong...
 Igen, néhány kisebb-nagyobb feladat

után a King-Kongban a Törpét játszottam.
 Mindenki megrökönyödött, hogy ép-

pen te, akit szép férfinek tartottak, játszol
egy törpét. Ugyanakkor sokan még ma is
legnagyobb élményüknek a te alakításodat,
lebegésedet tartják. Tudtál erről?
 Nem, nem tudtam. De azt tudtam, hogy

sikerült valami érdekeset létrehoznom. Akkor
is egy technikai probléma izgatott, s aztán ez
kiemelkedő pillanattá vált. Anélkül, hogy értel-
mezni akartam volna, éreztem, hogy abban a
törpében egy kettősség van. Negatív hős.
Ocsmány szavakat zúdít egy falloszra, amely
emelkedett szöveget szaval. Amikor bezártak
a ketrecbe, úgy éreztem: esélyem van arra,
hogy védjem a szerepet. Ugyanis akit bezár-
nak, az védelemre szorul, azaz megosztja a
nézők érzelmeit. Ekkor találtam ki a lebegést.
Ez lehetett olyan hatással a nézőkre. Mint
ahogy a kezdés, a hosszú vonulás szépsége
is.

Ehhez is, mint mindenhez, elsősorban ér-
zelmi viszonyom volt. Akkor még nem tudtam

Gágyor Tibor, Szentjóby Tamás, Koós Anna
és Breznyik Péter egy 1973-as előadás után

teljesen felfogni a King-Kong ideologikumát.
Azt, hogy a „túl jón és rosszon cselekedni" élet-
programként fogalmazódott meg. A blake-i
szentencia, miszerint „inkább ölj meg egy cse-
csemőt a bölcsőjében, mint hogy teljesítetlen
vágyakat föltáplálj", provokatív volt. Aligha-nem
az elszigetelődés szülhette ezt az indulatot.
Nem csak a politikai rendszer ellen szólt,
inkább bizonyos értékek megkérdőjelezése volt
a lényege. Minderről áttételesen szólt az
előadás, amely szétverte az idő és a tér hagyo-
mányos színházi feldolgozását is. Érdekes, az
idő-tér koordináta e felbomlasztásával mások is
foglalkoztak, hogy csak a Fiatal Művészek
Klubjában tartott huszonnégy órás Eric Satie-
koncertre utaljak.
 Kielégített-e az a fajta színészet, amit a

lakásszínház vagy a King-Kong igényelt tő-
led? Egyáltalán színészi feladatok voltak-e
azok a „szerepek"?
 Igen. Egészen biztosan azok voltak.

Szakmai feladat volt például másfél órát egy
pietà-képben mozdulatlanul feküdni a csodá-
latos Buchmüller Éva ölében, aki a „Jöjj el, jöjj
el, Emanuel..." kezdetű dalt énekelte. Meg-
szűnt az idő és a tér körülöttem, hallatlan kon-
centrációt igényelt az egész, miközben tudtam
s éreztem, hogy szép kompozíciót alkotunk.
 Mégis a King-Kong után ismét kiszo-

rultál a legszűkebb körből. Vagy tudatosan
nem vállaltad a közösséget velük, s így a ki-
vándorlást sem?
 Furcsa kettősség jellemezte Péteréket. A

vége felé nyitottabbak lettek, beeresztettek
másokat is maguk közé, valódi fórum volta la-
kásuk. Ugyanakkor ez az életforma abnormális
helyzetet szült. Kitaszítottak és beszorultak
lettek. Nem normális az, ha lakásban kell ját-
szani; a belső emigráció minden hátránya meg is
mutatkozott az életükben. Szektaszellem
alakult ki, döntőek lettek a személyes, a pár-
kapcsolatok. S ebből én - a korkülönbség miatt
is, más miatt is - kimaradtam. Hogy tudato-san-
e? Én homályosan tapogatóztam a saját utam
irányába. Volt ebben a szemben álló un-
derground létben valami hihetetlen elszántság,
ami a teljes kirekesztettség állapotában
természetes - lásd Szentjóby, Ajtony Árpád,
Hajas Tibor s mások sorsát is -, de ez belőlem
hiányzott.

Fájdalmas döntés volt, amikor elszakadtam
tőlük, hiszen számomra Péter maga volt a
színház. Elutazásuk volt az utolsó nagy előa-
dásuk. Mintha Szibériába készültek volna: Pé-
teren füles kucsma, Breznyik lába papírba,
rongyokba tekerve... Álltak a gangon. Aztán a
repülőtéren. Ott megfogadtam: itt nem megyek
többé színházba. Sokáig tartottam is magam a
fogadalmamhoz. Csupán egy-egy Ascher-
előadás törte meg a jeget. Mentségem: őt is
„megfertőzte" a Halász-színház.




