
L Á T Ó G A T Ó B A N A S Q U A T N A L
z Andy Warhol utolsó szerelme a Squat
Színházban két szinten játszódik:
lenn a Factoryban, Andy Warhol
műtermében, odafenn pedig a Kék
Szobában, ahol Buchmüller Éva és
Bálint István él. A Factory mögött fu-
tó 23. utcát a hatalmas kirakat köz-

vetítésével environment-ként bevonják a színházi
történésbe: akárcsak a Pig, Child, Fire!-ban, itt is
eleve számolnak vele mint esetleges játék-
térrel.

Esetlegesnek mondom, mert a magamfajta
beavatottakon kívül az éppen arra tévedő
járókelők is megállnak, hogy nézzék a benn,
átlátszó vászonra vetített filmet, vagy egy
pillantást vessenek a Warhollal beszélgető
meztelen boszorkányra, Kathleen Kendelre.

Ezt a külvilágot azonban egyszersmind szín-
házilag meg is tervezték, mivel az arra járók fi-
gyelmét tudatosan terelik az asztalnál ülő,
whiskysüveggel szemező Bálint Eszterre, illetve
a telexkészülékre, amely töredékeket nyomtat ki
az Intergalaxis 21 Forradalmi Bizottság Ulrike
Meinhof által felolvasott fiktív üzenetéből.
Ugyancsak az utcai nézők figyelmét hivatott fel-
kelteni az Empire State Building modellje körül
gomolygó füst, a vízbe billenő játékautó, az úszó
gőte.

A színházi nézők számára mindezt tévén köz-
vetítik, s a jelenetek sci-fiként hatnak rájuk. A
képernyőn az utcai jelenetek és a kíváncsiskodó
járókelőkkel készített interjúk is láthatók-hallha-
tók.

Ez a három szint - a Factory-színpad, a szí-
nészek magánéletét keretező Kék Szoba, vala-
mint a 23. utca életének egymásba montírozott
valós és fiktív eleme - jól példázza a Squat Szín-
ház esztétikáját, amelynek értelmében a tapasz

talat folyamatos mozgás a kitalálttól a félig kita-
lálton át a konstruáltig és vissza.

Példa rá lstván-Warhol interjúja Kathleen-bo-
szorkánnyal. Az előbbi kérdései magnóról hall-
hatók, és csak alkalmanként változnak, míg
Kathleen élőben válaszol, és estéről estére
mást. Vagy egy másik példa: Eszter, aki Ulrike
Meinhofként agyonlövi apját, Istvánt mint Andy
Warholt.

„Az apám az; minden este agyonlövöm az
apámat." - „És olyankor ki vagy: Eszter vagy
Meinhof?" - „A szerep vagyok, de a fegyvertől,
a pisztolytól félek."

De ugye a pisztolyban csak vaktöltény van?
És vajon István ezekben a percekben Eszter ap-
ja-e vagy Warhol? Ezek ódivatú kérdések. Az
érdekes az, ahogyan a Squat, nagy erővel és
sikeresen felteszi őket.

Ez annyit jelent: ha merészen alkalmazzák
őket, akkor a tizenöt éves színházi technikák
egynémelyike még mindig érdekes. Avagy a kör
itt bezárulna? A Squat után újra a Living Theatre
következik?

A tér és a szerepjátszás ambivalenciája egy
átfogóbb ambivalenciából fakad, amely a min-
dennapi tapasztalatként értelmezett, spontán, el
nem próbált „élet" és a megtervezett, művi „mű-
vészet" között feszül.

Ebből adódik egy további kérdés: hogyan is
csinálnak színházat a befelé orientált, kis cso-
portok: közösségek, családok, társulatok? Ez
nagy horderejű kérdés, mivel szélesebb pers-
pektívából nézve a színház maga is csoportmű-
vészet, családi művészet.

Hol van a Squat kezdete? Több mint egy éve
már, hogy 1977-ben elhagyták Budapestet. Itt

emigrációban élnek. Amerikában először 1977-
ben léptek fel a baltimore-i New Theatre
FestivaIon, majd nemsokára New Yorkban is
bemutatták a Pig, Child, Fire!-t. Rövid ideig a
Soho Booksban játszottak, s onnan költöztek
mostani házukba a 23. utcán, néhány lépésre a
Chelsea Szállótól. A földszinti üzlethelyiség-
színházban hatvanöt néző számára van hely, az
első emeleten tévészoba, előcsarnok, büfé,
valamint a Kék Szoba található.

A további két emeleten lakik a tizennégy lakó
többsége. A házbér évente kétezerhatszáz dol-
lár. „Óriási összeg" - mondja Koós Anna. Az
épület és a létfenntartás költségei majdnem tel-
jes keresetüket fölemésztik. A színház technikai
felszereltsége igen szerény.

Mindjárt a belépéskor lenyűgöz a négy (azóta
már öt), hat és tizenhárom év közötti gyerek. Bár
tekintetükből koraérettség sugárzik, különleges
intelligenciájuk és kutató szellemű ártatlanságuk
lehetővé tette tökéletes integrálódásukat a szín-
házba. Részt vesznek a játékban, széthordják az
italt, takarítanak, akárcsak a felnőttek. Habár
csak egyikük szülei tartoznak a színházhoz, a
kollektív felelősségérzet és a gyengédség szel-
leme - amint azt a kis közösségekben sokszor
tapasztalhatjuk - áthatja az egész társulatot.
Gyerekek általában igen ritkán fordulnak elő
színházi együttesekben; a Squat egyik legfőbb
sajátszerűsége pedig éppen ez.

Eszter meséli munkatársamnak: „Nemsze-
retem dolgokat csinálok, mert a színháznak fon-

tos." Hogy például mit? Hát a Warhol-film alatt
felemeli a szoknyáját, meg aztán rálő a papájá-

ra.
„Az amerikaiak nem értik, hogyan játszhatom

én Meinhofot, amikor még olyan fiatal vagyok
(Eszter tizenhárom éves); komoly politikust ját-
szom, és a szeretkezésről beszélek. De hát ép-
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pen azért választottak engem, mert ilyen fiatal
vagyok, és olyasmiről beszélek, amiről még
nincs tapasztalatom."

A Squat játszik a gyerekek ártatlanságával, és
a gyerekek ártatlanságának segítségével fejez ki
bizonyos dolgokat. A Squat egy család, amely
színházat játszik; színház, amely színházat csi-
nál abból, hogy színház.

A Squat válaszai mitikus magyarázatok a szín-
házi szövegre, de ez a szöveg nem szavakból,
hanem képekből áll. Crazy Eddie Kafkát szaval,
Warhol végiglovagol Manhattan szívén, Meinhof
mint tizenhárom éves kislány fehér áldozóruhá-
ban, egy kövér, meztelen boszorkány, aki mor-
molva darálja litániáját, majd válaszol az őt inter-
júvoló Warhol banális kérdéseire és így tovább.

Tetszetős kis színházi szürrealizmus ez,
amelynek jelentéstartalmát felduzzasztja a 23.
utca bevonása. Ám egyértelmű politikai vagy
művészi mondanivalót fölösleges keresni; a
„statement"-nek, ahogy hitvalláshoz illik, az a
dolga, hogy rávilágítson a jelenségek többértel-
műségére. A Squat voltaképpen saját tapaszta-
latainak dimenzióit sokszorosítja; egyes dimen-
ziók színházként jelennek meg, mások
paraszínházként, hitvallásként avagy
hétköznapi élet-ként.

Az utóbbival színházban ritkán lehet találkoz-
ni. Odamenet úgy képzeltem, megfigyelhetem
őket bemelegítés közben, és beszélni is akartam
velük a próbafolyamatról. Ők azonban nem is-
merik se a bemelegítést, se a próbát. Én meg
csak makacsul forszírozom a próbakérdést, ab-
ban a reményben, hogy valaki majd csak kitáncol
a sorból, és elmeséli, amit hallani szeretnék.
Be-szélnek is, abban nincs hiány: megbeszélik,
ami-re készülnek, odamegyek az asztalhoz, ott
meg-fordulok, és azután ezt és ezt csinálom...

De minderről csak beszélnek - meg soha
nem mutatják. Így aztán az akció első ízben csak
a bemutatón valósul meg. A Warholból semmit
sem vágtak, vagyis nagyjából a teljes felvett
anyagot felhasználták. Két kivételesen izgalmas
jelenetet utólag montíroztak bele: Kathleen bo-
szorkányceremóniáját és azt a részt, amikor Éva
a padlóhoz szögezi a ruháját, és belevarrja part-
nerét; ez utóbbi egy magyarországi produkció-
ból került át.

Az előadásra úgy készülnek elő, mint egy csa-
lád, ha partyt ad. Néhányan beállítják a techni-
kát, a gyerekek tévét néznek, a
mellékhelyiségeket felmossák-sikálják, Éva
felporszívózza a Kék Szobát. Csoportos
megbeszélésre, bemelegítésre vagy bármilyen
egyéb, a közösségi érzés felkeltésére hivatott
eljárásra nem volt szükség. Soha, egyetlen
színházban sem éreztem még előadás előtt
ilyen kevés feszültséget. Senki nem utasítgatott
vagy rendezgetett. Nem volt „legénység", nem
volt semmiféle álszent „testületi szellem".
Egymás közt beszélgettek, nagyon nyugodtan
(és többnyire magyarul), akárcsak később, az
előadás alatt. Éppen ez a minden súrlódástól
mentes átmenet felkészülés, előadás és az
előadás utáni időszak között volta leg-

Apa és lánya.
Az Andy Warhol utolsó szerelme - videón

maradandóbb és legerősebb benyomásom. Az
előadás folyamán nincs semmiféle „csúcspont";
egész egyszerűen korábban meg beszélt cselek-
véseket hajtanak végre, csak éppen az egyez-
séghez hozzátartozik, hogy mindezt közönség
előtt teszik. Mégpedig pontosan, a legkevésbé
sem a rögtönzés látszatát keltve; az egész olyan
magától értetődően természetesnek hatott,
mintha megbeszéltük volna, hogy találkozunk a
31. utca és a Madison Square sarkán, aztán
megjelennénk ott, üdvözölnénk egymást, majd
elválnánk, ki erre, ki arra.

Az egész este ezt a benyomást erősítette. A
színpadi képeket egészen köznapi modorban
bontják ki, és ez a „lehűtött" ábrázolás csak fo-
kozza a képek teátrális hatását, akár az utcán
táncoló, az üvegével a kirakatot beverő Breznyik
Péterre gondolok, akár a Warholnak meztelenül
válaszolgató Kathleenre, akár a kinti videokame-
rára, Ulrike pisztolyos jelenetére vagy a hirtelen
leereszkedő tükörfólia mennyezetre, amelyben a
közönség önmagát láthatja. Valójában jó né-
hány ilyen képük a kísérleti színház bevett kliséi-
hez tartozik, csak éppen a „dry", köznapi,
magától értetődő előadás miatt újból frissen hat.
A legfurcsább akciók - a Warholbeli lövöldözés
vagy az égő karú férfi a Pigben - a
legtermészetesebben jelennek meg; ezzel
szemben a hétköznapi mozzanatok - a rádiót
hallgató Éva, a Pig családi vacsorája - a legna-

gyobb mértékben teátrálisnak tűnnek. Az egész
azokra a festményekre emlékeztet, amelyeknél
az előtér és a háttér egyenrangúnak tetszik. Ami-
hez persze hozzájárul a néző-járókelők utcai je-
lenléte is. Ezek az alkalmi nézők bekukkantanak,
figyelik, mi tör tén ik - már ha éppen történik
valami. Kíváncsiságuk egyszerre ragadós és
esetleges. Aki benéz, azt lenyűgözi a látvány -
de általában csak rövididőre. Ha az újdonság
ingere el-száll, a járókelő-nézők tovább
mennek.

- Szüntelenül dolgoznak a produkcióikon? Mit
csinálnak napközben?

Halász: Olvasunk, írunk, eszünk, beszélge-
tünk. Többnyire beszélgetünk. Premier előtt éj-
jel-nappal beszélgetni szoktunk. És utána is,
még vagy egy hónapig. Van úgy, hogy valakinek
az esti előadás után jut eszébe valami. Bárki vál-
toztathat a kész darabon, hiszen a keretet, a ha-
tárokat mindenki ismeri.

A beszélgetések, és az, hogy mindenki na-
gyon jól ismer mindenkit - ez emeli fel a munkát
az esetlegességből a nagyon világos struktúráig.
A stílus, amit láttam, teljesen laza volt: száraz,
ironikus, precíz, kegyetlen - az európai avant-
gárd Kaliforniája a 23. utcában. igazán fantaszti-
kus keverék!
Theater heute, 1979. május
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