
ezdjük a héttejű sárkánnyal.
- Valakinek az az ötlete támadt,

hogy csínáljunk egy sárkányt. Én vol-
tam „kézügyes", én csináltam a feje-
ket. Aztán a lányok megvarrták a kö-
penyt. A kultúrház adott rá pénzt, va-
lami két-háromezer forintot. Telje-
sen ártatlan dolognak készült, de

kiderítették, hogy a sárkány egyfelől ultrabalos,
maoista, másfelől pedig gyalázza a zászlót.
Ugyanis egy őrületes nagy vörös lepel volt, hét
fejjel. A szereplők végül mind a takaró alá
kerültek, és a közönségnek rajtuk kellett
átgyalogolni, ha ki akart menni. Tréfa volt az
egész, hülyéskedés. Az a vágy dolgozott
bennünk, hogy valamit csináljunk. Rettentően
okosak voltunk, célratörőek és jövőbe mutatóak,
de hát ez azért ma már picikét mulatságos,
nem? Számomra ez egy minden mélység
nélküli, jó nagy ökörködés volt. De ne-hogy
félreértsd: azén véleményem nem jellemző.
Mindenki más halálosan hittabban, hogy ezt kell
csinálni, ez a jövő, ez a színház. Megváltjuk a
világot.
 Ezek szerint téged meglepetés ért, ami-kor

„komolyan vettek" benneteket, vagyis be-tiltották
az előadást.
 Igen, meglepődtem. Halászék intézték a

hivatalos dolgokat, profi módon tárgyaltak, ők taIán
előre tudták, hogy botrány lesz. Igen, ez eddig
eszembe se jutott. Lehet, hogy azért vonultunk be
este a városba a sárkánnyal. amiből az-tán nagy
cirkusz Iett. De nekem az is móka volt.
 Ez móka lenne ma. De húsz évvel

ezelőtt...
- ... Jó, alulfogalmazok, rendben van, gyaní-

tottuk, hogy botrány lesz. Talán akartuk is a bot-
rányt. De te beszélsz rá, mert én...
 Nem akarlak rábeszélni, csak

hitetlenkedem.
 Éppen olyan vagy, mint az őrnagy úr, aki ki-

hallgatott annak idején. Miután Bálint Pistiék
disszidáltak, engem picit baszogattak a rendőrök: mit
tudok róluk, előre elhatározták-e, meg ilyen
hülyeségeket. Csiklandozott minket az, hogy a
hatalom szemmel tart bennünket, és nem örül
nekünk. Borzasztóan kellemes volt. Bogláron is
megcsináltuk a King-Kongot. Egy Szabó László
nevű szörnyeteg újságíró írt a Népszabiba egy
gyalázatos cikket - ezt tulajdonképpen idézni kellene
valahol -, mi pedig hetekig vitatkoztunk, hogy
válaszoljunk, vagy ne válaszoljunk. Még a Haraszti
Miki is rá akarta beszélni a Halászt, hogy írjunk egy
válaszcikket. Akkor én voltam a „haza bölcse", és azt
mondtam, hogy ne

írjunk. Úgy látszik, nekem Iett igazam, mert talán
ezért kapták meg egyesek rögtön a kivándorlási
engedélyt. Aztán vagy száz-százötvenen ott to-
longtunk Ferihegyen - ez Is színház volt. Sőt azt
hiszem, ez volt a legérdekesebb színház. Tétje
volt. A csoport egyik fele kivándorolt; a többiek
később disszidáltak. Mindenki tudta persze,
hogy kint fognak maradni.

- Téged pedig kihallgatott az őrnagy úr. Ez
lett a mókából. Az első jelzésnél - a betiltás-
nál - kiszállhattál volna.
 Csakhogy én éppen akkor csatlakoztam

igazán. Attól kezdve láttam értelmét az egész-
nek, hogy úgynevezett mozgalommá vált a do-
log. De más se szállt ki, ez föl sem merült Sőt
egyértelmű volt, hogy még kellemetlenebbe kell
válnunk: És a színház beköltözött a Dohány utcá-
ba. Ott mindig élet volt, bármikor odamehettél.
Bálint Pistivel éppen arról beszélgettünk
valamelyik nap: emlékszel még erre vagy arra,
és mondott egy nevet. Nem emlékszem. Sokan
jártak a Dohány utcába. A Najmányi például ott
szívta meg magát. Ült és hallgatott, aztán
csinált ő is egy színházat.
 Hogyan lehetett oda bekerülni?
- Be kellett csengetni. Őszintén szólva, nem

értem a kérdést.
- Ahhoz, hogy eljuss a csengőig, a beava-

tottak közé kellett kerülnöd.
... Valószínűleg igen. Mi úgy gondoltuk,

hogy bárki jöhet, de való igaz, hogy egy szűk

rétegből került ki mind a társulat, mind a
közönség.
Nagyot akarók szűk rétegéből Nem hiszem v i -

szont, hogy bárki is kiválogatta volna, ki jöhet,
ki nem jöhet. Tulajdonképpen belterjesnek is
mondhatjuk az egészet. Ez nem is csodálható,
mert sokan nem fértek volna el ebben a kétszo-
bás lakásban. Azt tudom, hogy volt egy-két olyan
pasas, akiket nem szerettünk, de ők is
nyugodtan járhattak oda.
 Nyilván belügyesek is megfordultak a

lakásban.
- Természetesen. De ez egyáltalán nem za-

vart minket. Sőt, pontosan tudtuk, milyen jelenté-
sek mennek. Az őrnagy úr is mindent tudott, pa-
pírról olvasta föl, kik azok, akik gyakran járnak.
Magamban röhögtem, miközben bólogattam:
igen, biztosan ő is jár, nem ismerem névről.
 Betiltások, kihallgatások- miközben ti

nem is politizáltatok.
 Kilógtunk a körből - ez elég. A másságról

van szó. A világban a másságot büntetik. Ma is.
Ehhez nem kell politizálnod. Egyébként semmi-
féle bajunk nem történt. Ez azért mára lágy kor-

szak. Gondolom, az ötvenes években ezt nem
lehetett volna megcsinálni. Volt úgy, hogy bejött a
rendőr, aki arrafelé járőrözött. Becsöngetett,
kapott egy zsíros kenyeret, állati zavarban volt
szegény, hiszen teljesen békés embereket látott
ott. Elolvashatta a „faliújságunkat", de azon is
csak mulathatott - ha értette. Volt egy tacepao-
fal. ha valakinek volt mondandója a világról, ak-
kor azt kiszögezhette oda. Nagyon jó móka volt:
„Ádám, te hülye vagy", „Doncsi, anyáddal be-
szélj így . „Halász, imádlak", és alatta egy Iista
lánynevekből. Akkora Péter még szép volt, ma-
gas. hosszú hajú. És ott volta nagymama, ő ma-
ga volt a csoda. Most, amikor '90 őszén itt volt a
Halász, saját nagyanyját játszotta. Egyébként is
különös volt ez a dolog az öregekkel. Bálint Ban-
dira gondolok például. Borzasztóan jól vették a
lapot, örültek, hogy ezt csináljuk. Volt egy olyan
hülyéskedés, hogy kifeszítettünk egy nagy lepe-
dőt, amibe lyukakat vágtunk, ezeken kidugta
mindenki a fejét, igen, emlékszem, Bálint Bandi s
megtette ezt. Aztán ketten kijöttek középen,
mondtak valami szöveget, végül fölgyújtották a
lepedőt. Ez az-tán nagy riadalmat keltett
mindazokban, akik nem tudták, hogy ez csak
egy egészen pici helyin tud égni, mert
lekezelték vízüveggel.
 Ilyen esetekben kulcskérdés, hogy ne
legyenek beavatva az emberek.

 Nem is voltak. Közönségnek tekintettünk
mindenkit, aki nem vett részt az adott produkció-
ban. Én is kerültem ilyen helyzetbe. A résztvevők
bezárkóztak, és dolgoztak egy-két hónapig. Illet-
lenség Iett volna belekukucskálni, mire készül-
nek. Szóval egy úgynevezett bemutató mindig
meglepetés volt. Amikor épült a Ház a szoba kö-
zepén, kizárólag azok tudták, mi készül, akik
építették. Ez a Ház rólunk szólt. Én ismertem az
összes zegzugot, de nagyon meglepődtem, le
voltam nyűgözve, amikor először láttam kívülről.
Ekkor jöttünk arra rá igazán, hogy a kint és a bent

fölcserélése milyen különös élmény.
 Úgynevezett bemutatót említettél az

imént. A Ház esetében például mi tartozott a
színházi előadáshoz?
 Már maga az építés is voltaképpen

színház volt. A Dohány utca 20-ban minden
szinház volt. A konyhában üldögélni és zsíros
kenyeret enni - az is színház volt. Mindig volt
közönség. Képzeld el azt, hogy átmégy reggel
valamit megbeszélni,

„Halász Péter volt a majom nemi szerve".
Breznyik Péter mint nő





és a lakás tömve van különféle emberekkel. És te
egész nyugodtan kérsz kenyeret meg teát, du-
málsz a többiekkel, a konyhaajtóban pedig em-
berek szoronganak, és nézik ezt az egészet. Ál-
landó mozgás volt ott reggeltől reggelig, nap nap
után. Aki elfáradt, hazament, vagy ott lefeküdt
aludni. A bérház lakói nem igazán élvezték ezt a
forgalmat, hetente legalább egyszer feljelentet-
ték a társaságot.

 Ha nem volt közönség, akkor másként
etted a zsíros kenyeret?

 Volt valamiféle meg nem fogalmazott, Do-
hány utca 20.-beli viselkedésmód. Már ahogy
ment fel a lépcsőn az ember, vitte magával a sze-
repét. Bementünk a kapualjba, és tudtuk, hogy
mi egy színház vagyunk. Mindent ennek rendel-
tünk alá. Nem volt pénzünk, ezért mindenféle
munkákat vállaltunk. Az egyik produkcióhoz (Aliz
nővérei) például tíz kiló kristálycukrot kellett
venni: az egyik szobában ketten sakkoztak, a
másik szobát, a nézőteret pedig felszórtuk
kristálycukorral. Iszonyatos volt. El nem tudod
képzelni, milyen undorító volt azon járni. Székek
nem voltak, mindenki álldogált, ám egy helyben
senki nem tudott megmaradni, vagyis állandóan
hallottad azt a rettenetes hangot. Az ajtón
keresztül be lehetett látni, ahol az Anna meg a
Marianne sakkoztak. Marianne fején egy
káposzta - mindennap friss káposztát kellett
venni, mert gyorsan tönkrement -, mögöttük állt
a Buchmüller, aki valamilyen szöveget mondott.
Ezt biztosan

„Megszületett a város a városban változat".
King-Kong a bérházban

lehet komolyan elemezni, lehet okoskodni, de
számomra ez is az ökörködés kategóriája. Naj-
mányi - ő volt az Újhullám - csinált egyszer
Újpesten egy előadást: volt egy csomó papírdo-
boz, ezekbe beültette a manusokat, egy kis abla-
kon lehetett kinézni. Üldögéltem abban a
dobozban, üldögéltem ott elszigetelve mindenki
mástól, és halálosan unatkoztam. Akkor láttam
rá arra, mit is csinálunk mi. Nyilván azt is
halálosan unták. De valamiért mégis jártak oda.
Ezt a mai napig nem értem. Talán így alakult ki a
közönség. Akik kibírták, akiknek a mozgalom volt
a fontos, és jó pofát vágtak az unalomhoz,
azokból lett a törzsközönség. Talán most tudok
válaszolni a korábbi kérdésedre, arra, ki járhatott
oda. Valami előzetes kábulat kellett ahhoz, hogy
elfogadd és nagyra tartsd ezt az egészet.
Állandóan vitáztunk erről, engem mindig
lecinikusoztak, anyám pedig hatalmas kurvává
nőtt ezekben a vitákban. Semmi racionalitás nem
volt a dologban. Ha rákérdeztél valamire,
mindig ugyanaz volt a válasz: „Csak." „Nem
látod, nem érzékeled?!" Hát, én nem mindig
érzékeltem. De voltak csudálatos dolgok.
Csináltam például négy vagy öt teljesen
egyforma piros babát. Halász letette őket maga
elé, nevet adott nekik, s ne adj isten. hogy össze-
tévesztette volna utána. Szóval a dolognak má-
giája volt. Azt hiszem, ez a lényeg. Ma már úgy
gondolom, hogy az odatartozás volt a fontos.
Ahogyan minden mozgalomnak ez az alapja.
Odatartozni, egy körön belül lenni, valami fonto-
sat jelent.

- Te mégis a körön kívülre kerültél, hiszen
nem mentél velük külföldre.

- Nagy marhaságot csináltam volna, ha el-

megyek. Nem vagyok csapatember. tudod, ez
pedig másképp nem megy. Annak idején renge-
teget rágódtam ezen. Súlyos kérdés volt: menni
vagy maradni. Ha csatlakoztam volna. akkor én
már Párizsban otthagytam volna a társaságot.
Legalábbis így számítottam ki. Nem bírtam volna
ki azt az életformát, amit ők maguknak választot-

tak. Ez egészen biztos. Az is különös, hogy ami-
kor a Písti először jött '85-ben, és a születésna-
pomra érkezett, mint egy ajándék, akkor ott foly-
tattuk a beszélgetést, ahol tíz évvel korábban ab-
bahagytuk. Semmiféle törés nem volt. Ugyanak-
kor most, hogy gyakrabban találkozunk, azt lá-
tom, ő azért egészen másképp gondolkodik,
mint én. Nem beszélve a Halászról. Most talál-
koztam vele, a Nagymama-produkció után, és öt
perc alatt elintéztük, hogy én ne kritizáljam őt.
Mindig ez volta mániája: őt ne kritizálják. Én meg
mindig mindent kritizálok. „Kritizáltam" a döntést
is, azt, hogy innen elmennek. A Balatonig még
szívesen is mentem volna velük. De külföldre?
Ez nekem valahogy nem fért bele a képbe. Nem
vagyok nagy magyar, sőt, állandóan kétségbe
vonják, hogy egyáltalán magyar vagyok. De se-
ha nem tudtam volna elképzelni, hogy másutt ott-
hon érezzem magam. Külföldön én mindig csak
vendégségben vagyok. Bármennyi időt töltök is
ott el, az mindig átmeneti, ideiglenes. Egyébként
is, abban biztos voltam, hogy az életemet nem
tudom ennek szentelni. Életformának nem tu-
dom elképzelni, legalábbis a magam számára

„Eszméletlenül gyönyörű nő lett belőle".
Breznyik Péter



nem. Hidd el nekem, pontosan fogalmazok,
amikor azt mondom, móka volt nekem az
egész. Emlékszem, ahogy például a kezdetek-
ben készültünk egy zuglói szabadtéri előadás-
ra. Összeültünk, mindenki mondta, mit kellene
csinálni: „Legyen egy szekrénysor!" Persze,
tegyen szekrénysor... „Az Emőke szüljön!" Jó,
szüljön az Emőke... Így állt össze. Vagy például
'74 tavaszán Molnár Gergely azzal jött. hogy
talált egy nagyon szép szöveget- igaz. németül
-, és ő azt felolvasná. Erre a Písti meg az Anna
kitalálták, hogy amíg a Gergely olvas, addig ők
táncolnak. De ne legyen zene, hanem valami
más. Én doboltam sráckoromban, szóltak,
hogy doboljak. Kaptam is a Vajda Julikától egy
néger tamtamot, Doboltam, ketten táncoltak, a
Gergely pedig olvasta ezt a szöveget.
Mindegyikünk számára az volt az érdekes,
hogy akkor csak azzal foglalkoztunk. Minden-
féle bánatunk volt, de ahogy beléptünk az aj-
tón, mindent elfelejtettünk. Eleinte rettenetes
szép dallamdobolást csináltam, de ezzel ők
nem tudtak mit kezdeni, mert egyikük sem tu-
dott táncolni. Emlékszem arra, hogy a Kurtág
ott ült az egyik „próbán", én persze meg akar-
tam mutatni, milyen fantasztikusan tudok do-
bolni. Közben az egész dolog megdöglött,
mert ők nem tudtak a ritmus után menni, nem
tudtak „vele létezni". Igen, az egész a létezés
egy formája volt.
 Ez a forma bomlott fel a távozásukkal.

Mit nyertél és mit veszítettél azzal, hogy itt-
hon maradtál?
 Elvesztettem a barátaimat, és nem nyer-

lem helyette semmit. De én tudtam, hogy ve-
szíteni fogok.
 Hiány, űr támadt az életedben. Mivel

töltötted ki?
 Keresztrejtvényt fejtettem, ez volt '75 és

'77 között. De előbb még a Balázs Béla Stúdió-
ban Dobos Gáborral csináltunk egy filmet.
Nem aratott osztatlan sikert, viszont nagyon jól
eltöltöttem vele az időmet.

- Ez persze pótcselekvés volt.
- Csakhogy nekem a színház is pótcselek-

vés volt, mert én eredetileg festőnek indultam.
De '73-ban úgy döntöttem, hogy abbahagyom a
festést - amit csodák csodájára újrakezdtem.
Számomra a színház valami helyett volt. A
többiek nem így voltak vele, nekik ez volt az
életük. Ezért sem mentem velük külföldre.
Amikor Amerikában befutottak, akkor egy nyo-
masztó görcstől szabadultam meg.
Megkönnyebbültem: Amikor aztán néhány év-
vel ezelőtt szétszakadoztak, akkor egy darabig
nagyon aggódtam, és azt hittem, hogy teljesen
eltávolodtam ettől az egésztől. Aztán Bálint
Pisti megérkezett néhány éve, azt mondta,
szia, és hirtelen kiment belőlem minden rossz
érzés. A Halász-féle vendégjáték viszont kínos
vett. látnom kellett, ő nem sokat változott. Azt
gondolom, hogy ennyi idő alatt változni kell.
Ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok, megva-

„Lassan haladtál a lakás ajtaja felé". A
King-Kong bevonulási menete

lósulnak-e Bálint Pisti magyarországi tervei.
Kérdezte, dolgoznék-e vele. Egy-két nap
gondolkodási idő után végül is úgy döntöttem,
megpróbálom. Még az is lehet, hogy együtt
töltöm velük a napjaimat. Ezt persze ebben a
pillanatban szinte elképzelhetetlennek tartom.
Megöregedtem, mindenféle szar dolog történt,
ők is megöregedtek. De kíváncsi vagyok. Ez
egy zsigeri kíváncsiság, indulatok mozdulnak
bennem, és az is lehet, hogy csak önvédelemből
játszom el bizonyos távolságtartást.
 Ez a távolságtartás egy szerep?
 Valószínűleg igen, talán mindig is

jellemző volt rám. Csakhogy közben elmartam
magam mellől mindenkit. Nem tudok semmiben
sem teljes odaadással részt venni.
 Végül arra kérlek, idézz fel egy olyan

képet, ami az akkori, Dohány utcai időket
szerinted pontosan jellemzi.

- ... Talán a homokbánya Surányban. Igen,
képnek az lenne megfelelő. Nyár volt, mindenki
csinálta, amihez kedve volt. Üldögélt a bódéjá-
ban, épített valamit, én talán kalandoztam,
indiánost játszottam. A rendőrök éppen akkor
jöttek, amikor - talán Pistivel? vagy Halásszal?
- le-mentünk vízért.

Mire visszaértünk, már nem volt ott senki. Áll-
tunk ott a vödrökkel, a tábor üres volt. Szétzavar-
ták a rendőrök. Valahogy ez maradt meg ben-
nem. Meg a kristálycukor, meg a King-Kong. A
King-Kongnál végig arra gondoltam: hülyéske-
dünk, mi nagyon élvezzük, ez rendben. De hogy
a többiek mit élveznek rajta? És akkor szép las-
san meg kellett tudni, hogy mi valami borzasztó
fontos dolgot csináltunk. Azt mondják.


