


incs a kezemben a kulcs Halász
Péterék előadásának (Ő, aki
valamikor a sisakkészítő gyönyörű
felesége volt) megfejtéséhez. Nem
is tudom, hogy hol van. Az viszont
biztosnak látszik, hogy rejtvény
van. Vagy ha nem is rejtvény, de
feladat biztosan. Halász Péterék

feladat elé állítottak minket. Nem kemény,
szúrós, tanáros módon löktek minket a feladat
elé, hanem csendesen és finoman felvázoltak
elénk egy képletet, egy ábrát, egy helyzetet, egy
megoldandó egyenletet, egy darab életet vagy -
ez a legpontosabb kifejezés

VALAMIT; nem azért, hogy megkérdezzenek
tőlünk bármit is, de azért, hogy megkérdezzük
magunktól: hogy tetszik, mit gondolunk róla,
szerintünk miről szól, mit jelent. mit csináltak a
benne szereplők, mit csinálunk mi?

Nincs a kezemben a kulcs. Szálakat tartok
csak kezemben egy felfejtendő anyagból. Csak
hívószavaim vannak a magam számára, melye-
ket most sorba rakok, hátha sikerül körüljárni az
élményt, melyet az előadás jelentett, megfogal-
maznom a viszonyomat hozzá.

Nar ra t i v i t ás

Elmeséltek nekünk egy történetet. A játéktér
szélén, kis asztalnál, lámpafénynél, egy üveg bor
mellett „civilen" ült egy ember. Az író, hisz előtte
papiros, toll. Vagy inkább a Mesélő - mindegy: a
Történet Tudója és Továbbadója, az Ember, aki
Tudja, és Most Megosztja Velünk. Halkan serce-
gett a tolla a papíron, mikrofonba mondta bele
a... Mit is? A dolgokat.

Hogy éppen mi történik. Nagymama fekszik az
ágyon, s a többi. Aztán hirtelen nem azt mondta,
ami történik, hanem azt, ami történni fog. De
úgy mondta, mintha most történne, vagy éppen
most történt volna. Hogy a Nagymama felkel, át-
megy a szobán, el az asztal mellett, a kis doboz-
kájáért, melyben pirulák vannak s a többi. S köz-
ben a Nagymama feküdt. A dolog tehát nem tör-
tént meg, legfeljebb a Mesélő fejében. Majd kis-
vártatva megtörtént a valóságban is. Aztán olyan
is volt, hogy a Mesélő elmesélte azt, ami épp az
imént játszódott le. Folyamatos múlt egy
nyelvtani fogalom illusztrációja? És volt olyan is,
hogy azt mondta el, ami egyáltalán nem történt
meg. Hazudik tehát a Mesélőnk? Vagy igazat
mond, mert mindez lejátszódott a fejében, ő úgy
tudja, hogy igaz, hiszen látta?

Még csak tíz perce megy az előadás, s máris
idősíkok csúsznak össze, megszűnt az idő, vagy
éppen újrateremtődött, és most itt ül egy Mesélő
személyében, aki maga az Emlékezet? Vagy ő
lenne az a „Valóság nevű nagybátyánk", ak i egy-
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szer elutazott tőlünk? És most visszajött, mert
úgy ítélte meg, hogy visszajöhet, mert itt megint
van valóság, van történet, ami elmesélhető.

A történet családtörténet, a Fischerek törté-
nete. Egy kislány olvas fel egy nagy könyvből a
Fischerekről, és a felolvasás néha kisiklik, érthe-
tetlen, fura elemek kerülnek a valódiak közé. Ide-
oda ugrálunk igaz és hamis, komoly és nevettető
között.

G e n e r á c i ó k

A lány tökéletes angolsággal-amerikaisággal ol-
vas fel, szép, kedves ez a többedik generációs
Halász, aki már „kint" született, kinek már csak
mese a magyarországi Halászok története, csak
egzotikum Budapest. Rajta kívül még két gene-
ráció van a színen: egy Nő (anya? nővér?) és
Goldi Nagymama.

A Nő rosszul beszél angolul, rossz, magyaros
kiejtésű angolt használ. Érdekes: ezt sok néző
nem vette észre, gondolván, szegény színésznő
nem tud... - ő még az óhazában született, nem
tanult meg rendesen angolul, nem találja a helyét
sem az Újvilágban, egyedül ez a szoba az, ahol
van egy helye, mozdulatlanul, kezét ölébe ejtve
ül egy széken, fájdalmasan.

A Nagymama meg alig szól. Mintha a Száz év
magányból lépett volna elő, legalább kétszáz
évesnek tűnik, elpusztíthatatlan lényével lebeg a
történet fölött.

A három generáció alig érintkezik egymással,
néha összeállnak egy keringő erejéig, ebben a
háromnegyedes ritmusban egyesülnek, ez a kö-
zös nyelv.

A Nő csak a magáét hajtogatja egy tisztásról,
mely egy út mellett fekszik valahol egy szanatóri-
um és egy emlékezetes kanyon közt, és ott ...
egyszer te meg én ... a tisztáson ... ott - ismé-
telgeti egyre, a Nagymama nyög, hogy fáj a sze-

me, a lába, az orra, a füle, már csak Piroska és a
farkas hiányzik, az előbbi itt is van, felpattan, és
gördülékeny manhattani angoljával belevág újra a
Fischerek sztorijába...

Mindez kaotikusnak tűnik, mégis van „rend a
káoszban". Mindezt nem tudom másnak hívni,
mint életszerűnek. Semmi sem véletlen benne,
nincs a játékban esetleges, mégis olyan, mintha
rendetlen, véletlenszerű volna minden - vagyis
hasonlít az életre, olyan, mint amilyenek a min-
dennapjaink.

G e s z t u s o k

Az előadás egy-egy ponton olyan, mint egy repe-
titív zenemű illusztrációja. Ilyen például Halász
Péter-Nagymama elesési sorozata. A Nagyma-
ma, miután nagy nehezen - egyik lába rövidebb
a másiknál - eljut a stelázsiig, ahol a pohárka te-
je van, remegő kezével kilocsolja a felét a földre.

És bekövetkezik minden nagymamák tragédiája,
elcsúszik, és hanyatt vágódik a padlón. Percekig
tart a tápászkodás, ám hirtelen orra bukik. Elterül,
fölkel, majd elvágódik újra, s ez így megy
legalább hatszor. Először ijesztő, majd
nevetésre ingerlő, aztán nyilvánvaló, egy ideje
már „direkt" csinálja, a színész önparódiáját lát-
juk, a bohóc önmagát rúgja fenékbe.

Halásznak van még pár zseniális játéka. Leül
egy fotelba, majd lassan, hosszú percekig he-
lyezkedik. Keresztbe teszi a lábát, háta mögött a
kispárnát igazgatja, teste kicsavarodik, karja
beakad, nyaka kitekeredik, újra' kezdi az egé-
szet. Egy-egy mozdulatot a végtelenségig le-
lassít, mechanikusan ismételget, a cselekvés
idejét az abszurditásig hosszabbítva meg. Bus-
ter Keaton, Gobbi Hilda, Latabár egy személy-
ben.

Megpróbálja kinyitni a szoba ablakát, de a
furnérlemez díszlet leesik a falról, akár egy kép.
Nincs ablak, nem lehet kimenni, nincs kitekintés -
elgondolkodtató gesztus ez itt Budapesten.

Később székeket tornyoz egymásra, hogy
valahogy a tetejükbe küzdje fel magát, hogy a
gyér lámpafényhez közelebb legyen, és olvas-
hasson mellette. Iszonyú erőfeszítés árán feljut,
majd egy teljesen indifferens, lehetetlen napló-
szerű írást olvas fel - aztán leejti a könyvet.
Szörnyű...

Kialszik a villany, és kisvártatva óriási robajjal
összeomlik az építmény, a Nagyi ismét a földre
kerül. Vég, finálé, gag, mely nem valódi poén,
nem tudunk nevetni

Az előadás tele volt imitációkkal. Dráma-,
élethelyzet-, párbeszéd-imitáció, tánc-,
mozgásimitáció. Majd a végén Halász Péter
ismét megjelent‚ és belekezdett egynéhány zsi-
dóvicc-imitációba vicces záróakkordként.

Most igaziból nevethettünk, és leestek bizo-
nyos húszfilléresek. Ennyi volt a komoly-ko-
molytalan családregény, Halászék önelemző
generációs drámája, mely vagy igaz, vagy nem,
mindenesetre szép, mert benne a New York-i
23. utca és a pesti Izabella utca behelyettesíthe-
tő, nem számít, hol vagyunk, a fontos, hogy le-
gyünk, hogy csináljunk valamit, vagy csak kép-
zeljünk el valamit, mindegy; ha már semmink
sincs, legalább történetünk legyen, mely elme-
sélhető.

Nincs a kezemben a kulcs az előadás megér-

téséhez.

Van viszont egy érzésem: a megfejtés talán a
társulat nevében rejtezik. LOVE THEATRE.

A kulcs a kezünkben van, a kulcs a szívünk-
ben van.

A Love Theatre előad
ása 1990. október 9-10-én a Petőfi Csar-

nokban volt
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